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HET BUITENLAND
onder de loupe

Revolutie op zee

vestigd door het torpederen, zonder voorafgaande waarschuwing,
van het Nederlandse stoomschip
„Tara". Het wordt een onhoudbare toestand. Zweden verloor
reeds 32 schepen met een verzekeringswaarde van 24% millioen
kronen; Noorwegen moest zelfs
49 schepen offeren en Nederland
een 12-tal. Dit heeft behalve die
schepen en kostbare vrachten,
honderden mensenlevens gekost.
Alleen Noorwegen verloor er 327,
terwijl duizenden zeelieden dagenlang in de grootste gevaren
en ontberingen moesten rondzwerven op zee totdat zij door
een of ander schip konden worden gered. Het is dus alleszins
gerechtvaardigd, dat de Deense
zeeliedenbond in een open brief
aan de Britse en Duitse regeringen op scherpe wijze protesteert. Ook de regeringen der
betrokken centrale staten hebben dit herhaaldelijk gedaan en
zij kunnen het wel elke week herhalen. Maar baten doet het niet.
In de revolutie op zee zijn er
voor de neutrale staten geen
rechten meer. Die staten zullen
zich terdege moeten laten gelden,
wanneer het eerlang weer vrede
zal zijn.

wordt alleen in Karelië reeds op
60.000 geschat. Telkens wordt de
minderwaardigheid van hun legers bewezen, terwijl de leiding
in alle opzichten faalt. Zij vechten als razenden. Behalve een
verschrikkelijk aantal mensenlevens verspillen zij duizenden
tonnen ammunitie en lopen in
bijna elke val, die de Finnen
voor hen spannen. Zij hadden er
alles op gezet om op 22 Februari
Viborg te veroveren. Dat zou
dan een verrassing moeten zijn
op die verjaardag van de oprichting van het rode leger, die met
veel tamtam gevierd werd in
Moskou. Alweer mislukt. Viborg
bleef in handen der Finnen. De
Finnen staan er weer beter voor.
De natuur blijft met haar geweldige krachten aan hun kant
(sneeuwval belet sinds enige tijd
de actie der Russen) en zij ontvangen meer hulp van het buitenland. Er zouden reeds 10.000
Garibaldisten op weg zijn, om
aan het Finse front te strijden
en duizenden vrijwilligers komen nog uit Amerika, Engeland
en de Scandinavische landen,
terwijl alleen uit Engeland reeds
144 vliegtuigen zouden zijn gestuurd. Hulp is nu hard nodig;
want de overmacht der bolsjewieken blijft groeien en in Karelië wordt een reuzen-aanval voorbereid.

Nog was de verontwaardiging
over het torpederen van het Nederlandse schip de „Burgerdijk"
niet geluwd of er kwamen berichten over nieuwe schendingen van de rechten der neutrale
staten. Het Duitse hulp-oorlogsschip, de „Altmark", met EngelBarbaarsheid
se gevangenen aan boord werd
in de Jössingf jord van NoorweWij hebben reeds medegedeeld
gen aangevallen door een Enhoe de Russen, volgens officiële
gels oorlogsschip en gedwongen
berichten, in Finland bij voordie gevangenen over te geven.
keur ziekenhuizen, gewondenEen formeel gevecht ontstond,
transporten en vluchtelingen
waarbij enige Duitsers werden
bombarderen. Thans wordt gegedood. Van drie zijden kwamen
meld, dat zij ambulance-wagens
scherpe protesten. Van Noorweals vechtwagens gebruiken, om
gen, dat zijn rechten als neutrade Finnen te misleiden. Verder
le mogendheid zeer ernstig geblijven zij schandelijk misbruik
scnonden acht; van Engeland,
maken van hun luchtmacht. Met
dat Noorwegen ervan beschulhonderden vliegmachines tegedigt, dat het zelf die rechten telijk blijven zij onbeschermde stegenover Duitsland niet wist te
De Russen weer geslagen
den en eenvoudige dorpen bomhandhaven (het had nl. niet mogen toelaten, dat de „Altmark"
De Finnen hebben ten noord- barderen. Deze plaatsen zijn ver
in zijn wateren seinen gaf en oosten van het Ladogameer weer achter het front gelegen. Ook
met gevangenen aan boord een een gehele Russische divisie ver- het Zweedse dorp Pajala werd
haven binnenviel zonder die ge- nietigd en een andere omsingeld. hevig beschoten. Was dit een
vangenen te interneren) en .van In Karelië hebben de Pinnen hun vergissing of geschiedde het uit
Duitsland, dat de „Burgerdijk" positie verbeterd door terug te wraak? Het zijn onmenselijke
al vergeten schijnt, evenals het trekken op een smaller front. De misdrijven, welke de bolsjewiegeval der arrestaties op Neder- horden van de Sovjetunie zijn er ken begaan.
lands grondgebied (bij Venlo) met hun geweldige overmacht
en Engeland het schandelijkste nog steeds niet in geslaagd de
Nieuwe oorlogsfronten?
onrecht verwijt. Allerlei kwes- eigenlijke Mannerheimlinie te
Sinds geruime tijd hebben Enties van oorlogsrecht worden er- doorbreken. Zij zijn weer bezig
bij gehaald, maar ten slotte is met 6€-i nieuw groot offensief. geland en Frankrijk troepen in
maar één feit met zekerheid vast Zij zouden reeds een millioen de buurt van Iran (Perzië).
te stellen: van geen kant der oor- soldaten klaar hebben staan. Thans hebben er ook Russische
logvoerenden bekommert men „Kanonnenvlees" hebben zij in troepenconcentraties plaats in de
zich om de rechten der neutrale overvloed en zij sparen het niet. Kaukasus. Het schijnt dat Iran
staten. Opnieuw wordt dit be- Het aantal hunner gesneuvelden en Turkije worden bedreigd. Het

Over

«tiirii nenamen

WAAR KOMEN ZE VANDAAN?
Alle Nederlanders voeren een geslachtsof familienaam. Dit is echter volstrekt
niet altijd zo geweest. In de grijze oudheid dacht men immers niet aan zo'n
„weelde-artikel", terwijl de mensen in de
middeleeuwen met hun gering onderling
verkeer in de dun bevolkte plaatsen elkaar wel zonder geslachtsnaam konden
onthouden.
Slechts weinig mensen droegen toen een
familienaam. Klaas was de zoon van Jan,
Dirk de zoon van Pieter. Zij schreven
Klaas Janszoon, Dirk Pieterszoon. Vandaar de velen, die nu Jansen, Pietersen,
Cornelissen, Hendriksen, Gerrits«n, Jorissen, Willemsen, Fransen heten. Deze geslachtsnamen zijn dus van voornamen afgeleid, zoals ook Adriaans, Hermans,
Martens en Mertens, Alberts, Philips enz.
Komt. men mensen tegen, wier geslachtsnaam op a eindigt, b.v. Brandsma, Fokkema, dan zijn zij van Friese oorsprong.
Eindigt hun familienaam daarentegen op
ing of ink, dan zijn zij of hun stamvader

in Twente of het Noorden van de Gelderse Achterhoek geboren. Ing en ink
betekent zoon. Joosting is dus de zoon
van Joost, Wesselirig van Wessel, Steverink van Steven, Keesing van Kees.
Langzamerhand ontstond meer en meer
het gebruik om naast de voornaam ook
een geslachtsnaam te voeren. Naarmate
de bevolking zich uitbreidde en vooral de
steden in inwonerstal toenamen, werd het
noodzakelijk een geslachtsnaam te hebben. Toen Napoleon hier baas was, hadden verreweg de meeste mensen reeds een
familienaam. Om aan alle verwarring een
einde te maken, schreef de Franse overweldiger 18, Augustus 1811 voor, dat iedereen binnen het jaar 'n familienaam moest
hebben. Dit decreet, hoewel enige malen
gewijzigd, is heden nog van kracht.
Waar hebben de mensen nu in de loop
der eeuwen en tenslotte in 1811 hun familienaam vandaan gehaald? Een grote
massa draagt een aardrijkskundige geslachtsnaam,, ter aanduiding dat z\j van

voorspel is een felle perscampagne tegen beide landen in de
Sovjetunie. Niet onmogelijk, dat
ook Duitsland hier de hand in 't
spel heeft; want Engeland kan
daar gevoelig getroffen worden.
Ook wordt medegedeeld, dat een
Britse vloot bij Petsamo, aan de
Finse kust, verschenen is, om
het vrachtverkeer met Duitsland
ook via Moermansk en van Zweden en Noorwegen te blokkeren.
De kosten van de oorlog
Henri Bauché gaf nog de volgende voorbeelden van de kosten der Franse bewapening:
Deze bewapening betekent voor
een millioen fr. vakkundig bewerkt materiaal aan één mens
ter beschikking te stellen. Een
snelle driepersoons-bommenwerper kost, volledig uitgerust, drie
millioen francs, een moderne
tank voor twee mensen 1% millioen, een slagkruiser voor 2000
man meer dan twee milliard, de
voornaamste werken van een
vestinggordel, waarin 15.000 manschappen worden ondergebracht,
15 milliard. Terzelfder tijd lazen
wij, dat Engeland zijn voor
de oorlog werkende fabrieken tot
2000 heeft uitgebreid en dat in
deze fabrieken dag en nacht
wordt gewerkt.
Het lijden der Polen
In Frankrijk wordt aangedrongen op de samenstelling van een
commissie van neutralen, om 'n
onderzoek in te stellen naar de
gruwelen, welke in Polen geschieden, zowel waar de Duitsers als
waar de Russen regeren. De
Poolse kardinaal Hlond heeft
verschrikkelijke verhalen gedaan
vooral van het lijden der priesters. Alle gegevens worden nu
verzameld, om deze straks in een
rapport te publiceren.
Bestrijding van het communisme
Thans zijn in Frankrijk 60 communistische Kamerleden en ongeveer 400 gemeenteraadsleden
ontslagen. De bekende leider
Thorez en een paar anderen verloren hun Franse nationaliteit.
Het aantal gearresteerden neemt
nog voortdurend toe. Een vijftal
communisten van Zweden zijn
tot zware gevangenisstraffen of
dwangarbeid veroordeeld. De
Belgische regering wil tevens de
opruiers van het andere uiterste
treffen. Zij heeft een wetsontwerp tegen ondermijnende propaganda ingediend. Zij wii dat
als misdrijven worden be-

die plaats, dat gewest afkomstig, bij deze
of die rivier geboren zijn. Iedereen verstaat dan ook de vraag: Hoe is je van?
En men behoeft niet te verduidelijken:
Ik bedoel je familienaam. Ziehier dergelijke geslachtsnamen, .die met tientallen
te vermeerderen zijn: Van Berkel, Van
Delft, Van Dordt, Van Druten, Van den
Bosch, Van Deventer, Van Gorkum, Van
Schijndel, Van Mechelen, Van Os. Dat zijn
plaatsnamen die in verschillende spelling
voorkomen, als Van Buren en Van Buuren, Van der Heiden en Verheijen. Zo
wijst de geslachtsnaam Megens naar het
stadje Megen, Van Dam naar het oude
plaatsje Damme in België.
Wijl wij een volk zijn, dat aan zee en
rivieren woont, hebben geslachtsnamen
als Van der Zee, Van Rijn, Van Schie,
Maas, Van der Waal geen uitleg nodig.
Aan gewesten herinneren ons familienamen als' De Zeeuw, De Vries en Van
Marken, welke laatste naam op het eiland
in de voormalige Zuiderzee betrekking
kan hebben, maar ook op middeleeuwse
marken of districten in het Oosten van
ons land.
Een andere groep heeft de geslachtsnaam aan ambt of beroep ontleend. Tot
deze soort behoren zeer bekende namen,
die ook weer in verschillende spellingen
voorkomen, als Zeeman, Zandman, Krijgs-

schouwd: het oprichten van een
vereniging, groepering of partij,
die tot doel heeft de grondwet
te vernietigen en de staatsvorm
op directe of indirecte wijze te
veranderen; het lidmaatschap
van zulke organisaties of het voeren van propaganda daarvoor,
en het ontvangen van gelden uit
het buitenland met dit doel.
«
Het katholiek onderwijs in
Duitsland
Van het bisschoppelijk ordinariaat van Munster is een rapport
verschenen, waaruit blijkt, dat
tegen de wil van 98.70 pet. der
bevolking van het bisdom, de katholieke scholen zijn opgeheven.
De protesten van den bisschop,
die maanden lang geen antwoord
ontving, werden eindelijk afgewezen. De strijd der nationaalsocialisten, die tegen het „politiek katholicisme" zou zijn gericht, gaat, zoals de feiten uitwijzen, in werkelijkheid tegen de
gehele katholieke cultuur.
Duitse priesters gemobiliseerd
In strijd met uitdrukkelijke bepalingen van het Concordaat zijn
in Duitsland alle priesters tot
36-jarige leeftijd opgeroepen voor
de krijgsdienst. Weer een plechtige belofte, die ruw geschonden
wordt. '
Het vredeswerk van den Paus
De pauselijke nuntii in Berlijn,
Londen en Parijs zijn, volgens
een Amerikaans persbureau in
actie, om een basis te zoeken
voor de vrede. De speciale gezant van Roosevelt bij het Vaticaan is in Rome aangekomen.
Roosevelt wil aan het vredeswerk van den Paus zo krachtig mogelijke steun verlenen.
Dit zal nodig zijn; want nu
reeds wordt hiertegen geageerd.
De mensen, die ook tijdens de
vorige oorlog liever geen vrede
wilden, dan een vrede van den
Paus, zijn reeds volop in actie.
Zij maken de bemoeiing van het
Vaticaan verdacht. Niet alleen de
communistische pers is hier
ijverig in de weer, maar ook de
loge, en zelfs van socialistische
zijde wordt wantrouwen uitgesproken tegen het Vaticaan. De
geschiedenis herhaalt zich. Het
gevaar is groot dat weer dezelfde
fouten worden gemaakt als in
het verleden, omdat men niet erkennen wil de grote zedelijke
wereldmacht van den Paus.
H. H.

man, Kuiper, Bakker, Brouwer, Molenaar
en Mulder, vaak verbasterd tot Muller,
Kok, De Boer, Visser, Snijders en Schreurs
(van snijder en schreur = kleermaker),
Smit, enz. enz.
Niet weinige Nederlanders prijken met
een Franse geslachtsnaam. Indien men
nu meent, dat die mensen tenslotte uit
Frankrijk afkomstig zijn, heeft men gelijk,
maar indien men besluit, dat zij dus katholiek zijn, dan heeft men het dikwijls
mis. Zij zijn immers dikwijls afstammelingen van de protestantse Hugenoten, die
in Frankrijk vervolgd werden, maar als
rasechte Calvinisten een gastvrij onderdak vonden in Noord-Nederland en over
het algemeen tot heden protestant gebleven zijn. Dat wij de Portugese en Poolse
geslachtsnamen in Nederland bijna steeds
bij de Joden moeten zoeken, is wel algemeen bekend.
Wie nu nog veel meer over oorsprong,
betekenis enz. van geslachtsnamen in Nederland wil weten, ge naar een openbare
leeszaal of bibliotheek en vrage deze
twee boeken: „De Nederlandsche Geslachtsnamen" door Winkler en „Onze
Doopnamen" door Mgr. Graaf. Dit laatste
werk zal hem tevens leren, dat vele familienamen van heiligennamen zyn afgeleid en wij ook passende voornamen in
overvloed hebben.
VAN DEURNE.
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l Maart a.s. is het een halve eeuw
geleden, dat in Nederland de Arbeidsinspectie werd ingesteld.
De arbeidersstand van nu kan zich
nauwelijks voorstellen, welk een ontzaggelijke stap vooruit die arbeidsinspectie betekende. Want het geslacht, dat met dit toezicht voor het
eerst kennis maakte, leefde nog volop
in de sfeer der ongebonden economie,
die haar woeste triomfen vierde in
een schijnbaar grootse industriebouw,
maar wier sociale ellende zowel een
Ketteler als Manning, een Marx als
Van Houten en Kuyper, daarna ook
Schaepman en Ariëns tot krachtdadig
optreden noopte.
De verschrikkingen van de kinderarbeid lijken ons, die daarvan nu
lezen, verhalen uit een ver verleden,
maar men moet niet vergeten, dat
Kuyper bij de behandeling van de
wet-Van Houten in 1874 ook mededelingen over ons land deed, die zeker
van die aard waren, dat men algemeen de noodzaak van maatregelen
inzag.
Er werden ook maatregelen genomen, maar behoorlijk toezicht ontbrak. Dit toezicht kwam pas met
de instelling van de Arbeidsinspectie'.
Zij behoorde bij de eerste, belangrijke
arbeidswet, die kinderarbeid verbood,
een arbeidsdag van ten hoogste elf
uur voor vrouwen toeliet en ook arbeid op Zondag voor vrouwen en kinderen verbood.
Het eerste christelijk kabinet-Mackay bracht deze wet tot stand; de
naam van Ruijs de Beerenbrouck, vader van den lateren premier, grootvader van het tegenwoordige Kamerlid, is aan die wet verbonden.
Aanvankelijk werden drie inspecteurs aangesteld, die tot taak hadden
controle uit te oefenen op de richtige
naleving van de hierboven bedoelde
Arbeidswet. Later, bij de totstandkoming van de Veiligheidswet, Stuwadoorswet en andere wetten moest
uiteraard tot uitbreiding worden overgegaan. Zo kon men een voortdurende uitbreiding en verbetering van
de dienst waarnemen. Hij is uitgegroeid tot het instituut, dat nu nog
niet alles beheersen kan, maar dat
zich enorme verdiensten voor de arbeiders verworven heeft.
De georganiseerde arbeiders kennen de verdiensten der inspectie; zij
zullen door middel van hun organisatie, het op de gedenkdag niet aan
belangstelling laten ontbreken. Werknemers en werkgevers zullen de inspectie een geschenk aanbieden en
vertegenwoordigd zijn in de herdenkingsvergadering, die op l Maart a.s.
in de Ridderzaal gehouden wordt en
waar Verbondsvoorzitter De Bruijn
namens de grote vakcentrales van
alle georganiseerde Nederlandse arbeiders het .woord zal voeren.

„Lering en Leiding" kwam uit met
een dubbel nummer, dat is uitgegroeid
tot een boekdeel. De redactie liet het
woord aan medewerkers, die een 160
bladzijden hebben gevuld over „de
nieuwe gemeenschap".
In het eerste deel schetsen drie
schrijvers het ziektebeeld van de huidige maatschappij op cultureel, economisch en internationaal politiek
terrein.
In het tweede deel trekken vier medewerkers de grote lijnen van het
ideaal van een nieuwe gemeenschap.
Terwijl tenslotte drie schrijvers de
weg naar dit ideaal uittekenen.
Heel wat gedachten vindt de aandachtige lezer in dit verzamelwerk.
Voor degenen, die in de arbeidersbeweging — en elders — voorlichting
moeten geven, wordt hier een schat
wetenswaardigs geboden door mannen, die over de vele en moeilijke
vraagstukken hebben nagedacht. De
bijdragen zijn uiteraard voor aanvulling vatbaar; de ene schrijver legt
hier, en de andere daar de nadruk,
maar ook wie ergens vraagtekens zet,
zal bemerken, dat de meeste opstellen
boeien. Wij behoeven geen namen te
noemen; de lezer ziet dat zelf wel.
Wij volstaan, ter kennisneming en
tevens tot aansporing, zelf „Lering
en Leiding" ter hand te nemen, met
een aanhaling uit de bijdrage van den
Leuvensen professor Lousse.
In ons land hoort men zo nu en
dan welwillende sprekers en schrijvers
betogen, dat een geordende samenleving onder de democratie toch niet
bereikbaar is en dat slechts onder dictatuur, of „sterk gezag", zoals men
het meestal uitdrukt, een gezond
maatschappelijk leven mogelijk is, althans kan ontstaan. Professor Lousse
zelf erkent, vroeger tot dezulken behoort te hebben, maar hij erkent:
„Een diepere studie van de middeleeuwse toestanden leidde ons tot een
andere conclusie."
Hij heeft begrepen, dat de corporatistische soep, die in dictatuurstaten
wordt opgediend, Maggy-soep is. Het
lijkt net echt, maar het is niet echt.
Staatscorporatisme is de dood van de
vrijheid en totalitaire staten kunnen
slechts schrjncorporaties oprichten.
Zij zijn geen dam tegen het grootste
gevaar van dit ogenblik: „het stelselmatig etatiseren en het opslorpen van
de personaliteit door de gemeenschap."
De hoogleraar voegt daaraan toe:
„En daar zouden de christenen in
onze dagen zich meer bewust van
moeten worden! Indien ze oprecht
willen bewerken dat de Staten, die
zich thans nog democratisch noemen,
van het gevaar van het totaal en autoritair zijn worden gespaard, indien
ze oprecht willen redden wat er op
dit ogenblik nog te redden is en voor

hun nakomelingen een betere toekomst willen voorbereiden, dan moeten ze onvermoeid strijden voor de
vrijheid -en voor de solidariteit, volgens de opvatting die de christelijke
middeleeuwen ervan hadden en die
achteraf nog de beste is gebleken. Ze
moeten strijden voor de vrijheid van
de Kerk én van de kloosters, van de
scholen en universiteiten, van de syndicaten en vakverbonden, van de
jeugdorganisaties, van de verenigingen
met charitatieve doeleinden, van het
gezin en van den enkeling. Tegen het
indringen van de absorberende staat,
die ze aldus tot een gezonde opvatting
van zijn taak zullen helpen terug te
keren, moeten ze een bescherming zoeken in een solidaristisch-corporatieve
inrichting der maatschappij, die van
de middeleeuwse kan worden nagebootst; die geenszins te verwarren is
met etatisme, met totalisme, noch
met autoritarisme; die evenzeer gekant is tegen het afbrokkelend individualisme der vorige eeuw, en die tot
een harmonische samenwerking van
alle mensengroepen en standen kan
terugleiden. Luisteren ze aandachtig
naar de woorden van wijlen Paus
Pius XI, in de encycliek Divini Redemptoris, en ze zullen begrijpen dat
ze in de volksgebondenheid en in de
communauteitsgeest
uitstekende
hulpmiddelen kunnen vinden tot eigen
vervolmaking, in het teken ener ware
vrijheid, onder een gezag' dat zich
evenzeer van zijn recht als van zijn
plichten bewust is."

Gezmszorcy
Waar moeder met alle zorgen voor
een enigszins groter gezin achterblijft, drukt de mobilisatie wel zeer
zwaar. Onevenredig zwaar treft daar
de persoonlijke last. Begrepen is dit
in Frankrijk en België, waar vaders
van grote gezinnen zoveel mogelijk
worden ontzien en met groot verlof
mogen gaan vóór anderen.
Het is mede met het oog op dit
voorbeeld, dat het Verbondsbestuur
zich einde Januari tot den minister
van Defensie wendde met het verzoek
aan vaders van grote gezinnen, zo zij
dit zelf wensen, vóór anderen verlof
toe te staan.
In verband met de grote waarde,
die het gezin en vooral het grotere
gezin voor de völksgemeenschap heeft
en met het oog op de opvoeding van
de kinderen, acht het Verbondsbestuur een dergelijke maatregel van
belang. Vandaar dat het Verbondsbestuur het vertrouwen heeft uitgesproken, dat de minister, nu toch
spoedig de geoefendheid van jongere
manschappen een met groot verlof
zenden van andere soldaten zal mogelijk maken, dit verzoek — waarvan
inwilliging uiteraard samenhangt met
de eisen, die de Defensie en dus de
legersterkte eist — gunstig wil overwegen.
Het ministeriële antwoord wordt
nu afgewacht.

NAAR DE NIEUWE GEMEENSCHAP
ArLeiJers-woningen

insda

7.15 uur K.R.O.
corporatieve orde
en functionering

SPREKER: PATER MAG. Dr. P. DE BRUIN S. J.

Om voor de premie voor verbetering van arbeiderswoningen in
aanmerking te komen — een vraag,
die abonné H. S. te T. stelde —
moet, naar ons van deskundige zijde
is meegedeeld, de woning voldoen aan
de voorwaarden, gesteld in de circulaire van 23 Juni 1938.
Deze voorwaarden zijn onder meer:
een premie voor verbetering van een
woning kan slechts worden verleend,
indien de soort van de woning door
de verbetering niet wordt veranderd;
premie kan worden geweigerd indien deze zou moeten dienen voor de
verbetering van woningen, die na de

Beter dan
een hoop zakdoeken
te verslijten is het, 'n opkomende
kou den kop in te drukken. Dat
bereikt U door tijdig Aspirin in
te nemen. Aspirin is onschadelijk
voor de maag.

verbetering buiten het bereik van de
arbeidersklasse vallen;
de aan te brengen verbetering moet
zodanig zijn, dat een naar het oordeel
van den minister bevredigende toestand, die de kosten rechtvaardigt,
wordt verkregen.
Aanvragen om toekenning van een
premie moeten worden gericht tot het
gemeentebestuur, dat, indien het de
totstandkoming van de verbetering
wenselijk acht, de stukken doorzendt
naar den minister.
Bij de aanvrage moet aan het gemeentebestuur worden overgelegd 'n
omschrijving van de aan te brengen
verbeteringen met een begroting van
de kosten.
Voorts kan het gemeentebestuur
overlegging vragen van die gegevens,
welke het nodig acht.
Gaat de verbetering gepaard met
verandering van de inrichting van de
woning, dan moeten in ieder geval tekeningen worden overgelegd die zowel
de bestaande als de te maken toestand duidelijk aangeven, onder vermelding van de te bezigen materialen.
De hier bedoelde regeling geldt zonder enige twijfel ook voor het platteland.
Wie op eigen huisje een hypotheek
heeft, kan, in de gevallen, waarin
zulks redelijk te achten is, ook van de
regering een tegemoetkomende houding verwachten.

Komme * methode

(J. B. V.) Minister Romme's plannen
ten aanzien van de registratie der
werklozen en nog meer zijn staat-vandienst-boekje hebben indertijd een
stevig maar weinig gemotiveerd verzet uitgelokt.
Een stuk eerherstel heeft zijn opvolger op de stoel van Sociale Zaken
hem reeds bezorgd door de registratie
van werklozen tot een aanzienlijk groter aantal gemeenten uit te breiden en warempel ook het staat-vandienst-boekje in te voeren.
En daar komt nu een rapport van
een commissie, ingesteld door het
hoofdbestuur der Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel,
dat een registratie practisch van alle
arbeidskrachten verlangt en 'n staatvan-dienst-boekje (arbeidsboekje gedoopt) met veel meer gegevens dan
minister Romme verlangde, gegevens
die professor Romme, ten einde de
zaak objectief te houden, juist niet
verlangde.
Voor het ogenblik is het — in afwachting van de volledige tekst van
het rapport-Van Lith de Jeude —
zaak vast te stellen, dat de papieren
én van de registratie én van het staatvan-dienst-boekje stijgen. Dit is verheugend, omdat de werkloosheid niet
doelmatig kan worden, bestreden zo
lang men de gegevens ontbeert die
feitelijk onmisbaar zijn. Maar waarom
heeft men minister Romme dan zo
vervolgd en tegen hem een soort
Hetze ontketend, terwijl men het in
de grond der zaak met hem eens
blijkt?

HEKSTEE: K E G E M E E N K A T H O L I E K WEEKBLAD

R O N D DE
BEWEGING
Het bestuur van de Katholieke Mijnwerkersbond heeft aan de contactcommissie
doen weten, een algemene gedachtenwisseling over positie van mijnen en mijnwerwerkers wenselijk te achten
in verband
met de komende hernieuwing van de loonovereenkomst.
In de 27 Maart a.s. te Nijmegen te houten vergadering, van de Katholieke bond
van hotel-, café- en restaurant-geëmployeerden zal Mgr. P. Frencken het woord voeren
over „Vrouwenarbeid in het hotel-, café- en
restaurantbedrijf.
Op l Januari bedroeg het ledental van de
Katholieke Houtbewerkersbond 5334. Dit is
ruim 200 meer dan een jaar geleden, doch
het is ruim 650 van de 6000 af. Als op iedere
6 leden slechts een nieuw lid wordt gewonnen, heeft men de 6000.
Het bondsbestuur heeft het aan de afdelingen al hegl gemakkelijk gemaakt, eens
extra propaganda te voeren. „Allen aan de
slag, om de 6000 vóór ons congres te bereiken," schrijft een propagandist in „Het
Bondsblad".

De heer H. Ploeg, voorzitter van de
testantse Mijnwerkersbpnd, gaat zijn bond
als zodanig verlaten. Hij was sinds 1914 lid
van genoemde organisatie en hij moest er
voor zorgen, dat een kleine organisatie van
nog geen 500 leden toch een behoorlijke
plaats innam. „We hebben wel eens het gevoel gehad, dat zijn leden niet altijd begrepen, dat daartoe meer dan gewone stuurmanskunst is vereist. Ploeg heeft zijn best
gedaan de belangen der mijnwerkers te dienen. Nu hij heengaat zeggen we hem daarvoor harteiijk dank," schrijft „De Mijnwerker" van de Kath. Mijnwerkersbond.
***

„De Katholieke Tabaksbewerker" overziet
nog eens de geschiedenis van eigen bond
over 1939. Het ledental steeg van 8181 tot
8702. Bijna de helft van het ledental is beneden de dertig jaar. Van het totale ledental waren er 1370 van het schone geslacht.
Het blad geeft verder een reeks interessante
cijfers.
*«*

De Katholieke Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden
schreef
over
Januari 217 nieuwe leden in. Den Haag
epande de kroon met 34 leden. Naar de
10.000 blijft de leuze.
***

„De Werkmeester" bevat de voorlopige
beschrijvingsbrief van de op 14—15 Juni a.s
te Den Haag te houden bondsvergadering.

De heer H. Venings, onder-voorzitter van
„St. Raphaël" en voorzitter van de Centrale
Reiskas is zestig jaar geworden. Dat hem
nog vele jaren geschonken zullen worden
is veler wens.
Op de 25ste verjaardag zijner bisschopsconsecratie, Donderdag 7 Maart a.s.,
zal
Mgr. Diepen om 10 uur een pontificale H
Mis opdragen in de St. Jan te 's-Hertogenbosch. Uitnodigingen zullen niet worden
verzonden, maar voor hen, die deze Pontificale Dienst bij willen wonen, zal een plaats
worden gereserveerd, indien zij vóór
Maart van hun komst kennis geven aan
Deken mgr. J. Brekelmans, Den Bosch.

Op l Januari kreeg men de volgende
werkloosheidscijfers,
vergeleken met ]
Januari 1936:
l Jan.
l Jan
1936
1940
Jonger dan 18 jaar
18.812
7.280
18 t.m. 24 jaar
71.667
30.770
25 t.m. 30 jaar
88.894
49.00:
81 jaar en ouder
274.059
235.962
Totaal
453.432
323.014
Uit deze cijfers blijkt, dat het totaal aantal mannelijke werklozen in een tijdvak van
vier jaar is gedaald met 20 percent.
*.«

De bondsvoorzitter van St. Joris de heer
J. H. F. Scharff is zo ongesteld geworden,
dat de geneesheer bediening uit voorzorg
wenselijk achtte. De toestand is nadien in
gunstige zin gewijzigd, doch de patiënt zal
de eerstvolgende tijd volslagen rust moeten
houden.

BRIEFWISSELING
Criticus, Helmond: Ongetekende
stukken gaan zo de prullemand in; u zult met
ongetekende schrifturen wel hetzelfde doen.
H. Th. v. K. te L.: Brief doorgezonden
aan Verbondsbestuurder, die deze vraagstukken behandelt.

gevolg waarvan hun vergoeding op een
te laag bedrag werd berekend. In de hier
bedoelde gevallen zal de vergoeding
veelal reeds met ingang van de opkomstdatum alsnog verhoogd zijn geworden.
EN M E N A G E G E L D
Ik acht het echter nigt wenselijk deze
gedragslijn, wat de terugwerkende kracht
betreft, ook in de toekomst te blijven
H. J. K. Zoals onze leden en lezers thans aannemelijk worden gemaakt, dat' volgen. Het zou dikwijls ook op practidienstplichtige, indien hij nog in zijn sche bezwaren stuiten over een tijdvak,
bekend is, hebben de vakcentralen de
beroep werkzaam was, de duurtebijslag dat reeds enige tijd geleden is, te conreeds meermalen overleg kunnen ple- of de loonsverhoging deelachtig zou zijn troleren, of de gezinsinkomsten inderdaad
gen met het departement van Defen- geworden; in vele gevallen zal dit moe- meer hebben bedragen .dan oorspronkesie inzake kostwinnersvergoeding en ten blijken uit de verklaring van den lijk werd aangenomen. Daarom verzoek
vroegeren werkgever, meermalen zal ik u in deze als richtsnoer aan te nemen,
menagegeld.
echter genoegen genomen kunnen worden dat in de gevallen, waarin u na l JanuWij ontvingen 17 Februari van het met de mededeling van een vakvereni- ari 1940 gegevens zijn of zullen worden
departement van Defensie een circu- ging, met name indien de Ionen volgens verstrekt, die tot een hoger vergoedingscollectief arbeidscontract werden vastgemoeten leiden, deze verhoging
laire waarin enige door ons bepleite steld. Naar mijn mening behoeft dan ook bedrag
niet vroeger te doen ingaan dan op de
punten nader worden geregeld. Wij niet altijd de eis te worden gesteld, dat datum, waarop u deze gegevens worden
laten deze circulaire hier volgen, op- belanghebbende een verklaring van een verstrekt. Mocht het u in een enkel gewerkgever overlegt, waaruit blijkt, dat de
gerechtvaardigd voorkomen, dat van
dat onze plaatselijke besturen en on- dienstplichtige, indien hij niet in werke- val
deze regel wordt afgeweken, dan kan u
ze leden daarvan kennis kunnen ne- lijke dienst was, van den werkgever mij daartoe een voorstel doen. Indien u
duurtebijslag of loonsverhoging
zou bij de ontvangst van deze circulaire een
men.
ontvangen.
verhoging reeds op een vroegere datum
Wij hebben in deze circulaire, die hebben
Van verschillende zijden is mij de wen- heeft doen ingaan dan die, waarop u de
aan de burgemeesters gericht werd, selijkheid betoogd om in de gevallen, nadere gegevens van belanghebbende
enkele zinnen vet laten drukken, om- waarin de kostwinnersvergoeding tot ontving, behoeft geen terugvordering
werd vastgesteld op het laatste- plaats te hebben.
dat zij de bijzondere aandacht van dusver
lijk genoten loon in de werkverschaffing,
Ik meen goed te doen u te wijzen op
onze mensen verdienen. Overigens deze vergoeding te verhogen met de gel- de medewerking, die u op het gebied van
delijke waarde van de aan dit loon ver- de kostwinnersvergoeding vaak van
spreekt de circulaire voor zichzelf.
bonden steun in natura. In verband met plaatselijke vakcentrales of vakvereniginde zeer uiteenlopende lonen, die in de gen zult kunnen ondervinden.
Ingevolge § 5, vierde lid, van de M.V.B, werkverschaffing kunnen worden verNaar aanleiding van gestelde vragen
worden, wanneer belanghebbenden aan- diend, acht ik een zodanige Verhoging
deel
ik u nog mede, dat ingevolge vertonen of althans aanemelijk maken, dat niet voor alle gevallen nodig en tegen- kregen
koninklijke machtiging aan solgedurende het verblijf in werkelijke over de dienstplichtigen, die in het vrije
militairen, die na volbrachdienst de inkomsten van den dienstplich- bedrijf werkzaam waren, ook niet billiijk. dij-genietende
te eerste oefening krachtens artikel 32
tige hoger zouden zijn geweest dan bij Daarom bepaal ik hierbij, dat in de ge- der Dienstplichtwet in werkelijke dienst
de opkomst het geval was, deze hogere vallen, waarin het werkverschaffingsloon zijn, gedurende het hun verleend perioinkomsten bij de vaststelling van het beneden f 18,— per week lag, de ververlof van l December 1939 af van
vergoedingsbedrag in aanmerking geno- goeding met ingang van 11 Februari 1940 diek
militaire zijde een vergoeding
wegens
men.
tot nader order mag worden verhoogd gemis van levensmiddelen wordt toegeIn verband met deze bepaling heb ik met de geldelijke waarde van de aan dit
de eer uw aandacht te .vestigen op de loon verbonden steun in natura (brand- kend ten bedrage van f 0,50 per dag.
circulaires van den minister van Sociale stoffenbijslag daaronder begrepen), doch
Overeenkomstig de door den minister
Zaken van 19 en 22 December 1939 en 10 met inbegrip van de duurtebyslag tot
geparafeerde minute.
Januari 1940, afd. Steunverlening, nrs. ten hoogste f 18,— per week.
300—1129, 302—1129 en 1—1129, waarbij
In mijn circulaire van 2 November
DE MINISTER VAN DEFENSIE
aanwijzigingen
worden
gegeven om- 1939, Vilde afd., nrs. 302 H, werd onder
trent het toekennen van duurtebijslagen meer aangegeven,
Voor den minister
hoe ware te hanaan steungenietenden enz. Als gevolg van delen, indien blijkt dat belanghebbenden
De secretaris-generaal
die maatregelen worden thans aan de aanvankelijk niet geheel juiste of niet
verwanten van dienstplichtigen, die
RINGELING
volledige opgaven hebben verstrekt, als
niet in werkelijke dienst zijnde — onder
de toepassing van de hiervóór vermelde
circulaires zouden zijn gevallen, meer inkomsten onttrokken dan ten tijde van III
hun opkomst 't geval was. Daarom ver- :III::
•II
:::
zoek ik u, te doen nagaan, voor zover 't Ijl
:::
III
niet reeds is geschied, welke vergoedin- III
gen in verband met bovenbedoelde duur- iii
III
tebijslagen herzien dienen te worden. U III
gelieve daarna deze vergoedingen op- III
Dat vraagt Sobriëtas van 100.000 loten en duizend flinke
nieuw vast te stellen en daarbij in acht
u. Een kwartje terwille van prijzen, die vóór l Juli van dit
te nemen dat die duurtebijslagen worden :::
toegekend over het tijdvak, lopende van III
Ariëns; en als het in naam van jaar zal trekken.
::•
17 December 1939 tot en met 2 Maart :::
III
Ieder neme nu tenminste één
Ariëns gevraagd wordt.... welke
:::
1940. Het komt mij niet wenselijk voor, IH
werkers zouden dan weigeren! lot voor een kwartje. Dat is dan
III
dat u met de hier bedoelde herziening
:::
III
wacht, totdat belanghebbenden daartoe
Hoeveel van zijn eigen geld uw Ariëns-kwartje! In dank geaanvraag doen.
offerd.
heeft
Ariëns
niet
over
gehad
Ik nodig u uit in gelijke zin, als in het •••
lil
Zij, die meer kunnen missen,
vo'or de werkers?
vorig lid bedoeld, te handelen, indien te •:•
l
:
:
•
doen
meer en kopen enkele
Het
eerste
Verenigingsgeeniger tijd nog andere verhogingen van •••
uitkeringen aan steungenietenden enz •••
bouw Concordia in Enschede loten.
mochten plaats hebben. U gelieve derhal III
En afdelingen met ruime kas
vroeg hem geld. De Eendrachtve in dergelijke gevallen geen aanwijzi III
kunnen
wellicht overwegen uit
fabriek in Haaksbergen eiste al
ging mijnerzijds af te wachten. Eten uit- l
zondering hierop wens ik te maken ten •:•
zijn geld en.... een groot stuk van de kas een flinke steun aan de
aanzien van de brandstoffenbijslag, be- ••:
i zijn gezondheid.
Sobriëtas-loterij te geven.
doeld in § 6, tweede lid, van de M.V.B. i
:••
Laten wij ter aanmoediging
Hoeveel arbeiders, arbeiders:::
Daar het gemiddelde van f 1.25 per week
H;
gezinnen
en
arbeidersvereniginons
herinneren
wat
de
Aartsbisenigszins ruim genomen is, behoeft naar •:•
III
II
mijn mening een verhoging van de brand- •H
gen heeft dr. Ariëns met zijn schop Mgr. Jansen in 1934 zei:
stoffenbijslag niet altijd verhoging van
geld gesteund en voortgeholpen! „God beitelde in Ariëns' leven
genoemd bedrag tot gevolg te hebben.
:::
Toen dan ook dr. Ariëns in een dubbele hoofdopgave: VoorIn voorkomend geval zal ik u hierom- il
III
trent de nodige aanwijzigingen doen toe- •••
il!
1919 benoemd werd tot Mon- man en stuwer van twee grote
::;
komen.
•••
bewegingen
in
Nederland:
De
seigneur,
schreef
de
Volkskrant
Met betrekking tot de verhoging van
met reden over een e e u w i g e katholieke Arbeidersbeweging
de kostwinnersvergoeding als gevolg van
III
III
door werkgevers toegekende duurtebij- 111
d a n k b a a r h e i d der geor- en de katholieke Drankbestrijslagen of loonsverhogingen ware het vol- H:
IiiII
ding." Bedenkt allen: dankbaar;::
ganiseerde
arbeiders.
gende in acht te nemen:

IVosf winners vercjfoecliii «j

HET ARIËNS KWARTJE

üi

iii

liii!

I

I

A. Een algemene mededeling van een
vakvereniging of soortgelijk lichaam, dat
de lonen in bepaalde bedrijven of beroepen verhoogd zijn geworden, behoeft op
zich zelf voor u geen reden te zijn om
na te gaan, welke vergoedingen in verband daarmede verhoogd dienen te worden; het verzoek om herziening van de
vergoeding zal van lederen belanghebbende zelf dienen uit te gaan.
B. Er moet worden aangetoond of al-

"

jji
II!
•••
•••

Wintersche kwalen? Dan Mijnhardtjes halen!

II
•:•

Bij unep, Koorts, Kou, Rheumatische pijnen, Spit, Pijnlijke ledematen, Ziek en hangerig gevoel. •U
De echte zijn niet rond, maar hartvormig. 12 stuks 50 et., 2 st. 10 et. Bij Apoth. en Drogisten

TJ hebt dus een kwartje voor
hem klaar?
Luister dan!
Ariëns' grote en waardevolle
stichting Sobriëtas, die tot herstel der matigheid en tegen de
droeve gevolgen van drankmisbruik strijdt, heeft onze financiële steun nodig. H a a r Cent r a a l B u r e a u , d e mot o r v a n a l h a a r beweging, moet gehandh a a f d w o r d e n . Een loterij
is daarvoor op touw gezet met
::::::::H:::;:;:::::^^

heid verplicht ons, want d e
geschiedenis van onze
arbeidersbeweging
b e w i j s t , h o e v e e l zij
heeft te danken aan
de k a t h o l i e k e drankb e s t r ij d i n g.
Offer als bewijs van uw dank
uw Ariënskwartje. De afdelingsbesturen bestellen loten aan het
Centraal Bureau van Sobriëtas,
Ververstraat 30, Den Bosch. De
leden kunnen aan dat adres ook
zelf rechtstreeks bestellen.

lf

:::

ii

:::
III

III
II
III

•••
:::

iii
III

HERSTEL: 'ALGEMEEN K A T H O L I E K WEEKBLAD
2. Vergoeding voor gemobiliseerde
mijnwerkers

Wij en de internationale toestand
1. Loonsverhogingen en loonacties ren der arbeidersorganisaties in het graOp het schrijven, dat door de bouwarbeidersbonden aan Gedeputeerde Staten
van alle provincies en aan andere instanties is gezonden, is van Gedeputeerde Staten van Gelderland dato 13 Februari j.l.
het volgende antwoord gekomen:
Naar aanleiding van uw schrijven d.d.
3 Januari 1940 delen wij u het volgende
mede.
In de bestekken der van provinciewege
uit te voeren of in belangrijke mate gesubsidieerde werken worden van toepassing verklaard de Algemene Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud
van werken onder beheer van het departement van Waterstaat. In deze Algemene Voorschriften is sinds l November
1939 de bepaling opgenomen, (paragraaf
35, 4e lid) dat de landelijke collectieve
arbeidsovereenkomsten (L.C.A.O.)
van
kracht zijn.
Een in 1933 vastgestelde provinciale paragraaf „Arbeidsvoorwaarden", waarbij
de aannemers tot naleving der landelijke
collectieve arbeidsovereenkomsten
werden verplicht, heeft thans haar practische
betekenis verloren en is ingetrokken bjj
Statenbesluit van 21 December 1939, no.
26. Ten aanzien van provinciale werken
gelden voortaan de rijksvoorschriften
(Waterstaat), ook wat de lonen en arbeidsvoorwaarden betreft.
Uiteraard zijn de door partijen bij de
landelijke collectieve arbeidsovereenkomsten aanvaarde wijzigingen in de lonen en
arbeidsvoorwaarden op de onderwerpelijke werken van toepassing. Zo zullen de
aannemers ook verplicht zijn de met ingang van l Januari j.l. ingevoerde duurtetoeslagen uit te betalen.
Bij onze provincie zijn geen arbeiders
in losse dienst werkzaam.
De hoofdbesturen van de bouwarbeidersbondeh hebben in Januari met de patroonsbonden geconfereerd over de mogelijkheid van toekenning van een duurte• bijslag aan schildersgezellen in verband
met de gestegen kosten van levensonderhoud.
De patroonsbonden hebben thans medegedeeld, dat zij bereid zijn, met ingang
van l April a.s. een duurtebijslag te verstrekken, neerkomend op een verhoging
van de uurlonen tot 30 cent mét r cent,
de uurlonen van 31—50 met 2 cent en
boven de 50 cent met 3 cent. De bedrijfsraad in het schildersbedrijf zal verbindend-verklaring van deze verhoging aanvragen.
De directie van de Algemene Glasbedrijven K.E.W.O. heeft na een conferentie
met de arbeidersorganisaties besloten aan
haar arbeiders een duurtebijslag te geven
van 5 percent. Het betreft hier een onderneming van ongeveer 1000 arbeiders.
De N.V. Industriële Maatschappij Activit te Amsterdam heeft besloten een
duurtebijslag als volgt te verstrekken:
aan arbeiders van 18 tot 21 jaar f 0,25
aan arbeiders van 21 tot 25 jaar f 0,50
voor gehuwden en volwassenenf l,—
De directie van de N.V. Erica's Cartonnagefabrieken te Oude Pekela heeft naar
aanleiding van de met haar gevoerde onderhandelingen verschillende verbeteringen ingevoerd. Boven die verbeteringen
zal een duurtebijslag van 10 percent worden gegeven. De verhoging zal vanaf 15
Januari worden ingevoerd.
De directie van de N. V. Nieuw Buiner
Glasfabrieken v.h. Meursing en Co. te
Nieuw Buinen heeft naar aanleiding van
het verzoek der arbeidersorganisaties
voor een aantal groepen de lonen van de
volwassenen met f l,— per week en van
de jongeren met f 0,50 per week verhoogd.
De directie van de Melkproductenfabriek Neerlandia te Weesp heeft aan gehuwden en arbeiders boven de 23 jaar, ingaande 10 Februari j.l. een bijlage verstrekt van f l,— per week.
De firma Jos. Marres, Zoutraffinaderij
te Maastricht heeft met ingang van 22
Januari j.l. aan haar personeel 5 percent
duurtebijslag verleend.
De gemobiliseerde arbeiders van Van
Vollenhovens' Bierbrouwerij te Amsterdam ontvangen, tot wederopzegging toe,
een wekelijkse bijslag boven hetgeen hun
door het Rn'k als kostwinnersvergoeding
wordt uitgekeerd.
Dé N.V. Stijfselfabriek De Bijenkorf
v.h. M. K. Honig te Koog aan de Zaan
heeft op verzoek der arbeidersorganisaties het minimumloon van alle technische
arbeiders gebracht op f 32,— per week.
Dit betekent voor een aantal arbeiders 'n
verhoging van f l,— tot f 3,— per week.
Nu het indexcijfer voor de kosten van
levensonderhoud weer een aanzienlijke
stijging aanwijst, hebben de hoofdbestu-

fisch bedrijf samen onder ogen gezien,
welke gedragslijn diende te worden gevolgd.
De besturen namen het besluit de besturen der boekdrukkersorganisaties en
van de boekbinderspatroonsbond uit te
nodigen tot een bespreking over de nu
ontstane situatie, in het bijzonder met
het oog op de moeilijkheden, die de stijgende kosten van het levensonderhoud in
de gezinnen veroorzaken.
Heeft dit overleg plaats gehad dan
kunnen de officiële commissies, volgens
de C.A.O.'s met hun arbeid aanvangen.
Het bestuur van de Nederlandse R. K.
Mijnvverkersbond heeft aan de contactcommissie voor het mijnbedrijf te Heerlen
onderstaande brief gezonden:
Met het oog op de besprekingen, welke
binnenkort dienen plaats te vinden over
hernieuwing van de loonovereenkomst
achten we het gewenst u thans reeds mee
te delen, dat naar onze mening de financiële uitkomsten der ondernemingen over
1939 en de vooruitzichten over 1940 van
die aard zijn, dat ze een verdere verbetering van de positie der mijnwerkers in
ruime mate toelaten en wettigen. Die verbetering zou aan de mijnwerkers in verschillende vorm ten goede komen.
Alvorens u daaromtrent concrete voorstellen voor te leggen, zouden we een algemene gedachtenwisseling, zowel over de
positie der ondernemingen als de toestand
der mijnwerkers wenselijk achten.

Op 15 Februari j.l. heeft een vergadering plaats gehad van het centraal overleg ingevolge de gemeenschappelijke regeling ter behandeling van gemeentelijke
personeelsaangelegenheden. Deze vergadering werd bijgewoond door den heer G. P.
Hoekman, administrateur bij het departement van Binnenlandse Zaken, Chef der
Afdeling Ambtenarenzaken.
In deze vergadering vonden de vertegenwoordigers der centrales gelegenheid om
hun mening te uiten over de hun kenbaar
gemaakte inzichten van de tot de gemeenschappelijke regeling voor personeelsaangelegenheden toegetreden gemeenten ten
opzichte van de salarissen en lonen van
het gemeentepersoneel, in verband met de
toenemende duurte van het levensonder
houd. De vertegenwoordigers der centra
les hebben met het oog op het stadium
van voorbereiding, waarin deze zaak voor
wat betreft het rijkspersoneel bij de regering verkeert, te kennen gegeven, dat zij
in het centraal overleg nog geen concrete
inhoud kunnen geven aan maatregelen,
die de algemeen gevoelde bezwaren van
de prijsstijging zullen wegnemen, doch dat
zij van gevoelen ziin, dat het nemen van
maatregelen een urgent karakter draagt
vooral voor benaalde categorieën van personeel.
Het C3ntraal Orgaan heeft zich bereid
verklaard een schrijven aan den minister
van Binnenlandse Zaken te richten, waarin mede kenbaar zullen worden gemaakt
de inzichten van de centrales, welke in het
centraal o-'erle0' tot uitdrukking zijn gekomen.
In het centraal overleg is voorts nog
van gedachten ge\ 'sseld omtrent een wijziging, aan te brengen in de bedragen
welke boven de salarissen door de ge
meenten worden uitbetaald aan gemobi
liseerd ^ernoneel, dat ongehuwd en geen
kostwinner is.
Naar aanleiding van de gevoerde onderhandelingen tucsen de werkgevers- en
werknemersorganisaties in de Binnen
beurtvaart en Autobeurtdienstbedrijf
volgt hier een schrijven van de Vereniging van Werkgevers van 7 Februari
1940:
Naar aanleiding van uw brief van 13
December 1939, no. 6291 L/RN hebben
enige besprekingen plaatsgevonden tusser
de afgevaardigden uwer organisaties en
de looncommissie onzer vereniging, alsmede enige ledenvergaderingen onzer vereniging, waarin de vorderingen van die besprekingen zijn medegedeeld.
Wij kunnen u thans berichten, dat de
laatstgehouden ledenvergadering haar
goedkeuring heeft gehecht aan de navolgende
toesla grep-elir-.
a. Met ingang van de onder d bepaalde
tijdstippen zal een duurtetoeslag worden
uitgekeerd van 5 pet. van het standaardloon voor die rubrieken van werknemers,
voor welke destijds een landelijke regeling werd getroffen.
b. De duurtetoeslag zal voor de walwerkers in de 2e en 3e klasse plaatsen
ƒ 1,20 per week bedragen, met uitzondering van Leeuwarden, alwaar de walwerwerkers een duurtetoeslag van ƒ2,— per
week zullen ontvangen.
Toelichting op b.:
Onze vereniging acht het thans niet het
juiste tijdstip om een principiële wijziging
in de klasse-indeling als door u in uw
brief van 13 December 1939 werd voorgesteld, in overweging te nemen.

De mijndirecties hebben aan de ContactCommissie bericht, dat de regeling betreffende de uitkering aan arbeiders, die
wegens mobilisatie hier te lande onder
de wapenen zijn, tot nader order wordt
bestendigd.

In verband met de in 2e en 3e klasse
geldende lagere lonen voor de walwerkers
werd besloten, voor deze beide categoriën
eenzelfde bedrag ad ƒ 1,20 per week als
duurtetoeslag toe te kennen, hetgeen dus
voor de onder b bedoelde categoriën een
hoger toeslagpercentage van het standaardloon betekent.
c. Hoewel opneming van de chauffeurs
in de landelijke regeling op dit ogenblik
nog niet in overweging genomen kan wor
den, omdat uw beroep op onze brief van
4 Juni 1938 de ledenvergadering niet geheel juist voorkwam, heeft zij zich — los
daarvan — in principe bereid verklaard,
een duurtetoesl? tot maximaal 5 pet. te
doen gelden voor die chauffeurs, die niet
of niet voldoende compensatie hebben ontvangen in de vorm van minder werkuren
bii invoering van het Rijtijdenbesluit.
De hoogte daarvan dient te worden be
keken per onderneming en wordt overgelaten aan individuele afspraken tusser
onderneming en personeel.
d. De datum van ingang van de onder
a tot en met c bedoelde duurtetoeslagen is
gesteld op Maandag 5 Februari j.l., zodat
de eerste uitbetaling zal plaats vinden op
Zaterdag 10 Februari a.s. Dit geldt alleen
voor hen, die alsdan volledig in het bedrijf
werkzaam zijn. Zii, die tengevolge van de
winterperiode, hetzij enkele dagen per
week tegen een bepaald percentage van
het basisloon, hetzij in het geheel niet
werken en 20 pet. uitkering genieten, ontvangen geen toeslag op deze uitkeringen.
Voor hen gaat de toeslagregeling in op
de datum waarop zij de arbeid volledig
zullen hebben hervat.
Met het oog op de tijdige mededeling
van de invoering dezer regeling aan de
leden onzer vereniging, zullen wij gaarne
zo spoedig mogelijk uw mededeling ontvangen, dat uw leden zich met de hierboven vermelde regeling kunnen verenigen.
Op 9 Februari 1940 antwoorden de
transportarbeidersbonden met het volgende schrijven:
Hiermede bevestigen wij de ontvangst
van uw brief d.d. 7 Februari 1940, no. 21/40
V.v.W., waarbij u ons mededeling doet
over de door uw ledenvergadering genomen beslissing ten aanzien van de duurtetoeslagregeling.
Wij kunnen u mededelen, dat door de
leden onzer bonden, hierbij betrokken, bijeen in vergaderingen, goedkeuring is gehecht aan bovengenoemde toeslagen.
Hoewel dit in de besprekingen met uw
looncommissie niet afzonderlijk is behandeld, menen wij, dat deze toeslag ook geldt
voor de losse walwerkers, die op hun uurloon derhalve een toeslag van 5 pet. zullen ontvangen. Aan de leden is in de vergaderingen onzerzijds deze mededeling
gedaan.
Wij vestigen er uw aandacht nog op,
dat het onder sub c, laatste alinea, vermelde namelijk dat:
— de hoogte daarvan dient te worden
bekeken per onderneming en wordt overgelaten aan individuele afspraken tussen
onderneming en personeel —
naar onze mening niet juist moet worden
geacht.
De regeling der loon- en arbeidsvoorwaarden, -waarover besprekingen tussen
uw en onze organisaties zijn gehouden,
kunnen wij niet overlaten aan betrokkenen
zelf. Dit zou in strijd zijn met het alge
meen gebruikelijke, namelijk, dat de bon
den van werknemers voor de belangen
van hun leden opkomen.
Wij stellen er daarom prijs op, dat met
onze organisaties in goed overleg deze
toeslagen worden geregeld.

3. Mobilisatie-slachtoffers
Het Kamerlid Van Sieen heeft aan de
ministers van Defensie en van Financiën
de volgende vragen gesteld:
1. Hebben de ministers
overwogen,
dat de moeilijke positie, waarin de zogenaamde mobilisatie-slachtoffers verkeren
en waarop bij de behandeling van de Defensie-begroting in de Tweede Kamer van
verschillende zijden de aandacht der regering is gevestigd, door de stijging van
de kosten van levensonderhoud in ongunstige zin is beïnvloed?
2. Indien de voorgaande vraag in bevestigende zin moet worden beantwoord,
heeft die overweging de ministers dan —•
gezien het feit, dat de regering door toekenning van een duurtetoeslag van 5 percent op de steunbedragen der werklozen
heeft erkend dat de prijsstijging der eerste levensbehoeften in die mate op de gezinnen met een laag inkomen drukt, dat
een voorziening in de nood geboden is •—•
tot de conclusie geleid, dat het nodig ia
ook voor de in de genoemde vraag bedoelde groep, waarvoor in 1933 in verband
met de daling van de kosten van levensonderhoud een aanmerkelijke verlaging
van de uitkeringsnormen' is ingevoerd,
met spoed een duurtetoeslagregeling te
treffen?

4. Werkloos ten gevolge van
defensie-maatregelen
Het Kamerlid Woudenberg heeft de
volgende vragen gesteld aan de ministerg
van Defensie en van Sociale Zaken:
1. Is het de ministers bekend, dat tengevolge van defensie-maatregelen in de
gemeente Kruiningen talrijke arbeiders
werkloos zijn geworden; dat daarvan
meer dan honderd landarbeiders, die jarenlang vast werk hadden en ook des
winters niet in aanmerking behoefden te
komen voor uitkering door het orgaan
der steunverlening in genoemde gemeente,
thans reeds vanaf l December 1939 geen
enkel inkomen hebben en verstoken bloven van schadeloosstelling of steunuitkering; dat de gezinnen dier genoemde arbeiders dientengevolge in grote nood verkeren?
2. Is de regering bereid genoemde arbeiders, hetzij op grond van de bepalingen geldend in geval van inundatie, schadeloos te stellen, hetzij door middel van
het orgaan voor steunverlening te ondersteunen, daarbij rekening houdende met
de omstandigheid, dat genoemde arbeiders sedert l December 1.1. zonder enig
inkomen zijn?
De ministers van Defensie en Sociale
Zaken hebben hierop het volgende geantwoord:
Het is hun bekend, dat tengevolge van
defensiemaatregelen in de gemeente Kruiningen talrijke arbeiders werkloos zijn
geworden. Opgemerkt dient te worden —
zo gaat het antwoord verder — dat de
werkloos geworden arbeiders, die zich
hebben aangemeld en daarvoor volgens
de bestaande bepalingen in aanmerking
kwamen, tot de steunregeling zijn toegelaten.
Evenwel is het de ministers bekend,
dat in afwachting van een nadere regeling een aantal arbeiders niet heeft gevraagd, in deze steunregeling te worden
opgenomen.
Na ter plaatse ingesteld onderzoek ia
voor de arbeiders, die opgenomen zijn in
de steunregeling, tijdelijk een aanvullende
regeling getroffen ten aanzien van gezinsleden, die eveneens ten gevolge van
det> nsiemaatregelen werkloos zijn geworden.
Voor zoveel nodig, wordt aan deze regeling terugwerkende kracht verleend.

Een prachtig en waardevol geschenk:
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Jaren geleden moet het meisje een
schoolkind geweest zijn, zo'n klein teer
ding niet een fijn spits snuitje, omlijst
door zachte bruine krullen. Ze moet
iedere ochtend muisstil in de klas gekomen zijn en daar haar plaats hebben
gezocht zonder te spreken, in onbewuste braafheid. Als ze schreef, lag
haar linkerhandje naast haar schrift
als een porceleinen beeldje. Ze moet
een van die kinderen geweest zijn, van
wie een stadse onderwijzeres zich op
een dag plotseling afvroeg: „Hoe komt
zij in dit dorp?" Maar die belangstelling moet even snel zijn weggetrokken
als ze weer opkwam. Want het kindje
wist niet te boeien. Ze was té braaf, té
goed. De mensen zijn ondankbaar.
Het meisje is altijd netjes, altijd
ijverig, nooit humeurig. Als er een

kring van vrouwen bijeen zit en praat
over haar dienstmeisjes, zwijgt de
huisvrouw uit het kleine huisje. Ze
weet niets dan goeds van haar meisje
te vertellen en daarom zou niemand
haar kunnen geloven. De voortreffelijkheid van het meisje is legendarisch. Zij
houdt van haar werk en wat zij begint
maakt zij af. Zij is ordelijk van aard.
Zij werkt met de regelmaat van de
natuur — en ze is, zoals de mensen uit
de 's Zondagspreek: altyd voldaan,
omdat ze haar plicht gedaan heeft.
Door een goede beschikking van de
Voorzienigheid, kwam het meisje jaren
geleden bij de huisvrouw, toenniaals in
een ander huis. Ze werkte en poetste
en wreef en streek. En voor zover dat
ging — met zulk een huisvrouw en in
zo'n gezin - - prentte ze de dorpse
werkzeden in de gang der dagelijkse
dingen.
Er is een tijd geweest, dat ook zij
kopjes brak en oren van schalen en
zelfs „grote stukken". Toen liep ze heel
de dag met een verwarde kleur, beschaamd en beangst over zichzelf. Tot
eindelijk de huisvrouw het niet meer
aan kon zien en zelf het jjs brak, dat
centimeters dik de oude vertrouwelijkheid had bevroren.
„Truda," zei ze, „je bent verliefd."
Andere meisjes zouden gegiecheld
hebben bij zo'n opmerking. Ze zouden
gezegd hebben: „Verbeeld je!" Of:
„Chossie, nee
" Maar Truda sloeg
haar mooie bruine ogen op, kleurde
nog dieper — en zweeg.
„Het is heel natuurlijk, Truda,"

„Het is zoiets als mazelen. Je moet het
gehad hebben — som_s raak je het
nooit meer kwijt. Maar je moet proberen om niet zo veel te breken. Ik zou
het je moeten laten betalen en dan kon
je niets sparen voor je huishouden."
Toen lachte Truda, een klein verlegen lachje, dat even mooi was als een
voorjaarszonnestraaltje op een donkere dag.
„Natuurlijk raak ik haar nu gauw
kwijt," dacht de huisvrouw mismoedig.
Een huisvrouw is altijd dankbaarder
dan een onderwijzeres. Er zijn dagelijks
zoveel kleine moeilijkheden te overwinnen, de werkzaamheden kunnen zich
op zo'n mysterieuze wijze ophopen en
er kan op zo'n onverkaarbare manier
rommel ontstaan in een woonruimte,
die roestvast netjes leek — de huis-

vrouw wist de deugden van Truda te
waarderen.
„Truda, als je verloofd bent, ga je
dan óók gauw trouwen?" vroeg ze.
Weer lachte Truda, nu al wat ruimer.
„Ik ben nog niet verloofd, ik ben pas
twee keer met hem uitgeweest."
Dat kan mij dan nog een heel servies
kosten," plaagde de huisvrouw. Toch
was ze bezorgd, diep in haar hart. Ze
wist niet, dat het haast gelijk stond
niet verloofd zijn. En ze dacht: „Arme
Truda, als jij je maar niet blij maakt
met een dode mus!"
Eens lag er een dode mus onder haar
raam, met de pootjes omhoog, de
klauwtjes saamgetrokken. Zo'n zielig
ding!
Truda was de oudste thuis: de oudste van zeven kinderen en zij alleen
zo'n wonder van stille werkzaamheid.
De jongens waren barrels, de kleine
zusjes ondeugden op school. Truda's
moeder was een klein zacht vrouwtje,
de vader een geweldige kerel, die een
timmerwinkel had.
Indertijd zeiden de mensen: „Dat
Truda uit werken gaat! Er is werk te
over bij haar moeder thuis en voor het
geld hoeft zij het niet te doen!"
De huisvrouw had het anders geleerd. Truda's ogen schitterden, toen
ze een kwartje opslag kreeg en vertrouwelijk zei ze: „Daar zal mijn moeder blij mee zijn." Oude kleren nam ze
graag mee. De kinderen groeiden zo
hard en het viel niet mee om telkens
nieuw te kopen. Bij den timmerman
kwam niet veel geld in huis, misschien

niet eens zo veel als bij een arbeider
die stempelde. En toch keek iedereen
tegen het gezin op. Een eigen huis, een
eigen zaak
En dat meisje maakte
zeker een goede spaarpot.
De muisstille, tere Truda had al de
liefde van haar trouwe hartje gegeven
aan den jongen, die het eerst naar haar
toe kwam. Ze droomde van een eigen
huis. Voorzichtig polste ze, of een ander zusje dit goede werkhuis zou kunnen overnemen, als zij eens
Dan
zou moeder er niets bij missen. Haar
zelf telde ze niet. Ze was een wonder,
ook in- haar verliefdheid.
Toen kwam de slag: de geweldige
verwondering in het dorp en de
schaamte en het verdriet diep in
Truda's ogen.
Truda's vader failliet, de timmerwinkel verkocht, de grote, zelfstandige
kerel knecht, ergens, niemand wist
waar. Heel het gezin weggestopt in een
klein arbeidershuisje, waarin ze zich
niet roeren konden omdat ze het niet.
gewend waren.
Weken en maanden gingen voorbij,
de huisvrouw hoorde niet meer van den
jongen. Ze durfde er niet naar vragen.
Eindelijk zei Truda zelf — ze stond
diep gebogen over het sop, dat schuimde boven haar handen —: „Nu gaat
Arend met Jans van der Vaart."
„Is de verloving dan af?" vroeg de
huisvrouw, onbeholpen.
„Welja," zei Truda ruw, „geen geld,
geen jongen."
Het tere waas, dat over haar hartje
had gelegen als de dauw over de druiven, rijp in de kas, was ruw weggewreven.
„O Truda!" riep de huisvrouw.
„Ja, zo is het bij ons," zei Truda nog
feller. Ze trok een zware wollen
borstrok uit het sop en wrong die uit.
Plotseling zag de huisvrouw, hoe groot
en knokig haar handen waren geworden.
Arme, kleine Truda!
„Ik ben benieuwd, wat Truda ervan
zeggen zal, dat ik zo onverwachts ben
gaan schoonmaken," dacht de vrouw
hardop.
Zulke gedachten liet de man langs
zich heen gaan, daar was hij man voor.
Maar diep in zijn ogen glom de lach.
Truda kwam.
„Nu ben ik al alle dagen uit werken
geweest," zei ze trots. „Bij Evertsen
heb ik de was gedaan, omdat de vrouw
ziek is. En ik heb de zolder helpen
schoonmaken bij Van Dam en bij Pietersen."
„Kind nog toe!" De huisvrouw zat
met wijd open ogen. Ze kon het niet
helpen: haar fantasie werkte. Ze zag
de eindeloze rij emmers, die deze week
door Truda's handen waren gegaan, ze
voelde hun gewicht in haar eigen
schouders.
„Nu kunnen wij niet schoon maken,"
dacht ze, en omdat ze niet even onzelfzuchtig was als Truda, keek ze teleurgesteld naar de zonnestralen, die uitdagend flikkerden door het venster. De
schoonmaak moest je aanpakken — op
de eerste mooie warme dag die zich
voordeed.
„En ik dacht zo —" ging Truda door,
„zou ik nou vandaag niet hier de vliering kunnen doen? Het zal een mooie
lichte dag worden — je moet er goed
kunnen zien!"
„Maar ben je nu niet veel te moe?"
vroeg de huisvrouw.
„Moe?" Truda lachte triomfantelijk.
„Ik ben wel klein, maar ik kan goed
werken."
„Mijn man en ik hebben van de week
samen de vliering al gedaan," vertelde
ze. „Die balken zijn zo hoog, al kun je
nog zó goed werken, daar heb jij geen
lengte voor, Truda!"
Mijnheer, in zijn stoel, met 't blauwe
schoolblad voor zijn gezicht, kreeg een
bewonderende blik. Het was zonde, dat
hij hem niet zag!
En Truda veerde op.
„Maar dan ik vandaag de slaapkamers doen! Dat is nog veel mooier. Als
u even helpen wil, kunnen de bedden
dadelijk naar buiten. Dan hebben ze
gelucht als het vanmiddag soms gaat
regenen. "O — stralende bruine ogen
- „iedereen vroeg al: wanneer ga je
bij de juffrouw schoon maken?"
Toen sprak de heer des huizes: „Zie
je wel, al dat geschoonmaak is louter
menselijk opzicht."
Truda lachte.
Maar de huisvrouw trok zingend
naar boven om de bedden uit te gaan
halen.
LIOBA.

Lil.
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(Ingezonden)
Op 2 October 1940 zal het 100 jaar zijn
geleden, dat het enige Katholieke Instituut voor Doofstommen te St. Michielsgestel, op plechtige wijze met 46 leerlingen werd geopend. Bij het begin van dit
jubeljaar bedroeg het aantal opgenomen
doofstommen 2053, van welke er nog 379
in de inrichting vertoeven.
Een grootse f eestviering op 2 October
ter herdenking van het 100-jarig bestaan
dier zegenrijke inrichting zou in gewone
omstandigheden zeer gewettigd zijn. Om
de droevige omstandigheden echter,
waarin wij thans verkeren, heeft het bestuur gemeend alle uiterlijk f eest betoon
te moeten achterwege laten. Nu is er
echter een werkcomité gevormd met het
doel een jubileumfonds te vormen, dat
op de gedenkwaardige feestdag aan het
bestuur van het instituut wordt aangeboden. Dit werkcomité nodigt u uit, als
blijk van waardering aan onderstaand
adres, voor éénmaal slechts, een feestgave te willen zenden tot vorming van
een jubileumfonds, waardoor enigszins
gedekt zouden kunnen worden de grote
uitgaven, die het bestuur reeds heeft gemaakt en zich nog zal moeten getroosten
voor de doofstommen-school te Wonosobo
in Nederlands-Indië, waar bij de laatste
volkstelling meer dan 70.000 doofstommen
zijn gevonden, terwijl er voor hen slechts
één enkele niet-katholieke gelegenheid bestond om onderwijs te ontvangen en uit
hun ellendige toestand gered te worden.
Tot voor enkele jaren stond het instituut van St. Michielsgestel ook open voor
de doofstomme Indische kinderen. Door
slechts zeer weinigen kon echter van die
aangeboden gastvrijheid gebruik worden
gemaakt. Duizenden van die ongelukkige
kinderen bleven in Indië hulpeloos rondzwerven.
Dit werk in Indië moet echter nog aanmerkelijk worden uitgebreid. Doch wijl
het voor zijn onderhoud waarschijnlijk
nog jaren lang uitsluitend op de particuliere liefdadigheid zal moeten steunen, zal
de inrichting van St. Michielsgestel nog
een heel kapitaal moeten besteden om
het die uitbreiding te geven.
Helpt ons door een feestgave in die behoefte te voorzien.
Denkt er aan, dat gij daardoor niet
alleen een heerlijk liefdewerk, doch ook
een prachtig missiewerk steunt.
De priesters-leraren v.h. instituut:
J. van Overbeek, penningmeester.
A. van Uden.
A. Martin.
P. S. Alle giften te zenden aan de zeereerwaarden heer J. van Overbeek, St. Michielsgestel. Giro 375894.
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IS HIJ M O E I L I J K ?
ZES K R A C H T I G E MOTTO'S
De dichter Pieter Cornelis Boutens, die
onlangs zeventig jaar werd, verdient
meer dan onze belangstelling, hij verdient onze verering. Pieter Cornelis Boutens, die in 1870 te Middelburg werd geboren, en die zich later nog vaak een
ware zoon van Walcheren heeft betoond,
heeft echter ook de eigenaardige faam
mee gekregen, dat hij als dichter zo moeilijk is, en de Rijmprent, die hij in opdracht van het Onderwijs-departement
-zelf kreeg te maken bij gelegenheid
van het huwelijk van prinses Juliana kan
in haar zonderlinge nasleep van schrijvers en journalisten, die ze niet of wel
begrepen, maar ze dan toch te moeilijk
vonden voor de kinderen voor wie ze bedoeld was, deze faam niet ongedaan maken. En toch is Boutens maar de dichter
of' herdichter der Beatrijs-legende, een
klein boekje verzen, dat misschien het
meest gelezen gedichtenboek is dat in
Nederland werd geschreven, en dat volgens den dichter zelf, zelfs door kinderen
kan worden verstaan. Het ene met het
andere kan nu nog wel samengaan, maar
als men ziet dat in de beroemde, altijd
weer in de scholen voorgelezen en altijd
weer voor het kopende publiek herdrukte
„sproke van Beatrijs," zoals Boutens ze
naar het middeleeuwse gedicht nageschreven had, dezelfde toon, dezelfde zang en
vaak dezelfde woordvormen voorkomen,
als in 's dichters andere bundels, meent
men te mogen besluiten, dat de andere
verzen ook begrepen moeten kunnen worden en vooral moeten kunnen genoten
worden. Er zijn mensen die zo bang zijn
voor andermans begripsvermogen, dat
zij angstig iedere vreemde woordvorm,
iedere iets kernachtige gedachte, iedere
klank, die iets met schoonheid te maken
heeft verdonkeremanen zo vlug ze menen, dat er een niet-intellectueel aankomt,
die daar natuurlijk helemaal niets van
begrijpen kan, om de eenvoudige reden,
dat die niet geleerd heeft, en dat die
geen diploma thuis in de kast heeft liggen, maar soms vraagt men zich bij zulke
gelegenheid wel eens af, aan welke zijde
het begripsvermogen 't kortst is, bij dien
zogenaamden intellectueel, of bij dien anderen gezond-levenden, gezond-denkenden
en gezond-genietenden mens. Ons is het
reeds vaak opgevallen, dat deze gezonde
mensen zich juist ergerden, omdat die intellectuelen zo gering over hen dachten en
dan durfden wij altijd weer ook belangstelling vragen voor schoonheid, voor een
goed gedicht of een diepe innige gedachte. En onze overtuiging is het ook, dat de
veel gesmade Rijmprent van Boutens later
nog door menig" kind, dat dan volwassene
zal zijn geworden, zal worden geapprecieerd, want het waren niet de kinderen,
die probeerden maar weer van die intellectuelen, die het schijnbaar een ongediplomeerde niet durven veroorloven zich
ook zelf te ontwikkelen. Moeilijk zijn niet
die schrijvers, die Nederlands taal met
nieuwe Nederlandse woorden verrijken,
doch wel die, welke, als gold het om onze
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Laat geen kaart verloren gaan!!!!!

goede gezindheid met al onze naburen te
bewaren, onze taal volstoppen met een
abracadabra, een onverstaanbare woordenkraam van Germanismen en Gallicismen,
moeilijk zijn die, welke letterlijk elk Nederlands woord in een vreemde taal menen te moeten overzetten om ten minste
intellectueel geleerd Nederlands te krijgen.
Wij menen dat het aan een dichter van
de afmeting van Boutens — een dichter,
die tot de grootsten van Europa van dit
ogenblik kan gerekend worden -- zeker
past, dat hij gekend wordt en vooral dat
hij in Nederland gekend wordt. Want al
dicht dr. Boutens ook, als hij Rembrandt
op diens derde eeuwdag een gedicht
wijdt: „De groten, die niet binnen de
grenzen wonen, hebben de wereld tot hun
vaderland," hij zelf zal, zo lang hij aan
het Nederlands blijft gekluisterd, goed
moeten vinden, dat hij alleen Nederland
als vaderland heeft. Boutens heeft daar
echter nooit spijt over getoond, maar deed
veeleer het tegendeel: én in zijn gedichten
aan ons koningshuis gewijd, - - hij telkens de hoogste stem, de meest vorstelijke van alle stemmen, die de gevoelens
vertolkte, welke leefden in ogenblikken
van blijdschap of van dankbaarheid voor
ons vorstenhuis — én in zijn verrijken en
vernieuwen van het Nederlands woord
door dit helderder, glanzender, brillanter
te maken, toonde zich een Nederlands
dichter bij uitstek, zodat hij ten laatste
zelf bekende in een fraai gedicht „Hart
en land":
Mijn hart wou nergens tieren
En nergens vond het vree
Dan tussen uw rivieren
Nabij uw grote zee,
Mijns harten eigen groene land
Dat voor mij dood en leven bant.
Boutens' eerste dichtbundel verscheen
in 1898, toen de dichter dus reeds 28
jaar was, een leeftijd, waarop vele dich-,
ters reeds hun beste werk geschreven
hebben, zij daalden na hun dertigste jaar
meestal in vruchtbaarheid en ook in
schoonheidsgehalte, Boutens klom in zijn
bundels echter telkens van hoogte naar
hoogte. Zijn werken zijn op dit ogenblik
zestien in totaal, d.w.z. oorspronkelijke
dichtbundels of gedichte toneelspelen,
doch zijn werk als vertaler van veelal
beroemde en moeilijke meesterwerken uit
verscheidene talen beslaat nog eens zo'n
aantal uitgaven. Dr. Boutens is leraar
in 't Grieks aan een instituut in Voorschoten geweest, zijn vertalingen uit die
taal zijn dan ook het veelvuldigst. De verdiensten die hij zich hiermee verwierf,
vooral mét zijn vertalingen van werken
van den beroemden philosoof Plato, zouden op zich zelf reeds groot genoeg zijn
om hem op zo hoge leeftijd eens dankbaar te huldigen, want van deze Griekse
beschaving, die aan het Christendom
voorafging, kan het huidige Europa nog
steeds leren. Ook Boutens heeft natuurlijk veel van haar geleerd, maar zal men
hem daarom moeilijker kunnen begrijpen
als men de meesters zelf, Plato, Sophocles en Homerus, op de middelbare schplen voorzet aan nog niet altijd zestienjarige knapen? Wie een dichter wil begrijpen, hy trachte hem vooral niet te
veel te begrijpen volgens rijm-schema's
of strofen-bouw, maar hij leze eerst de
gedichten in hun rythme en klankenstroom, dan heeft hij ze reeds half te
pakken. Ook Boutens is een zangerig
dichter. Dit kan men horen uit b.v. de
eerste strofe al van de Beatrijs-legende:
Dit is van zuster Beatrijs,
Van vóórdat zij herboren werd
Als rijzige roos van 't Paradijs
Naast aan Maria's hart.

Deze week weer 36 plaatsen, die gereed zijn !
De vorige week hebben we het tekstaffiche
geplaatst, hetwelk naast de manifesten, de
affiches, de raambiljetten en de motto's de
algemene propaganda moet ondersteunen.
We zullen nu nog even iets vertellen over
de zes motto's, die voorzien van het insigne
en de naam van het Verbond, dienst moeten
doen om in het land zowel onze georganiseerde vrienden als de niet- of verkeerd-georganiseerden nog eens in een paar volzinnen
op te wekken tot actie, tot aansluiting, tot
vertrouwen, tot geestdrift!
Wanneer een georganiseerde, of een nietof verkeerd-georganiseerde zo'n propagandastrook ziet hangen, dan zal hij in één oogopslag kunnen lezen, wat er op staat, leder
motto is een gedachte, een program, een
houvast, en als zodanig zal een massale en
wel doordachte verspreiding van deze stroken
niet zonder effect blijven!
Het eerste motto luidt:

Alle krachten ingespannen.
Moedeloosheid uitgebannen.
Bouwen we in het zware tij,
Aan een nieuwe maatschappij!

Wilt hier nu niet langer lusteloos
staan.
Wij gaan naar een andere tijd!
Komt, richt u op om aan 't werken
te slaan.
Victorie komt nooit zonder strijd!
In het zesde en laatste motto is als 't ware
samengevat de betekenis van onze welhaasf
in elk dorp en gehucht aanwezige katholieke
arbeidersbeweging én de oproep tot versterking alom in den lande van de beweging,
waaraan hoofd- en handarbeiders hun belangen hebben toevertrouwd!

In dorp en stad en vaderland.
Een sterk Verbond, dat overspant
Het werkend volk van hoofd en
hand!

Het is als het ware bedoeld als 'n tegengif
tegen 'n moedeloze mentaliteit, tegen 'n laatmaar-waaien-standpunt en het wil het bij-depakken-neer-zitten omzetten in krachtige,
stelselmatige activiteit, vooral ook op het terrein van de propaganda.
Het tweede motto zegt eigenlijk hetzelfde,
maar in andere woorden. Gewezen wordt op
de nieuwe tijd, die bezig is zich baan te breken
en welbewust moeten wij, katholieke arbeiders,
aan dat groeiproces meewerken, tempo, gestalte en geest mee helpen vormen en steunen:
Aan 't werk, gij duizenden
getrouwen.
Een nieuwe tijd breekt baan!
WIJ moeten aan de toekomst
bouwen.
En n'et als kijken blijven staan!

Zes korte, kernachtige wekroepen!
Zes motto's, die den voorbijganger iets
willen meegeven!
Zes suggesties, zes opwekkingen, zes aanmoedigingen!
Moge de verspreiding daarvan goed aangepakt worden!
En mogen ze dan verstaan en begrepen
worden door onze leden én door velen, die
nog buiten onze rijen staan!
De nog beschikbare ruimte willen we nog
graag even benutten om opgave te doei
van het aantal plaatsen, waarin deze week
de propaganda ter hand is genomen.
Het zijn de volgende:

Arnhem
Langeweg
Deest
Meerveldhoven
Lottum
Princenhage
Nieuwkoop
Heijthuizen
Er is, ook in deze donkere tijd, plaats voor Vaals
Sas van Gent
'n gezond optimisme, omdat wij ons toch uit- Nederhorst den Berg Haarlem
eindelijk weten in Gods hand, die het al Rhoon
Liempde
bestiert. In plaats van zwartgallig te zijn en Mechelen (L)
Breda
ons over te geven aan defaitisme, wekt het Duivendrecht
Apeldoorn
derde motto integendeel op tot Godsver- Mierlo-Hout
Groesbeek
trouwen en bemoediging:
Overveen
Overloon
Horst
Scheveningen
Groningen
Voorhout
De handen ineen en liefde in 't hart.
Hulsberg
Vierlingsbeek
Vervagen ellende, verbittering en
Hoensbroek
Tilburg
smart!
Vinkeveen
Susteren
Vooruit nu, gij werkers, op Gode
Wateringen
Geleen
vertrouwd.
Silvolde
Wijk bij Duurstede
Tezamen de beter* toekomst
gebouwd!
Tot zover deze week.
Als 't goed gaat, moet de lijst de volgende
Christenstrijders, broeders, makkers!
keer nog groter zijn, want het is nog steed*
Zo begint de eerste strofe van ons Strijd- crescendo gegaan!
L. B.
lied — dat tussen haakjes nog veel te weinig
in onze vergaderingen gezongen wordt en waarin wij ons scharen achter de vaan
der christenstrijders, die „voor hun kroost en
voor hun brood" ten strijde trekken.
Dit molto roept de ongeorganiseerden toe
zich te scharen achter de vele duizendtallen,
welke reeds binnen het Verbond verenigd
zijn en welk leger optrekt naar de nieuwe tijd:

In dat zangerige, dat melodieuze ligt
reeds de ontkenning opgesloten van de
vraag, die we stelden: Is Boutens moeilijk? Muziek vinden we allen spoedig
Verheft de geest, omhoog het hart.
mooi. En de meest beminde dichters GeBlijft in de chaos niet verward!
zelle, de onbekende middeleeuwers, Hooft,
Schreurs, Engelman werden dit juist om
Maar richt u op en sluit u aan.
hun zingende poëzie. Ook P. C. Boutens,
En volgt de christenstrijdersvaan!
de thans jubilerende ongelauwerde „poet
laureate" van Nederland, de evenknie van
den beroemden Hooft, met wien hij niet
alleen de voorletters gemeen heeft, is
Zonder strijd wordt geen enkele victorie
voor ons allen begrijpelijk.
bevochten! En ook nu nog zal er veel strijd
Het is daarom, dat we een volgende
keer nog eens op zijn rijke, kleurige, gevoerd moeten worden tegen de sociale
glanzende werk durven terug te komen. mistoestanden van deze tijd. We zijn er nog
PAUL HAIMON.

taaie volharding, eensgezinde actie, rusteloze
arbeid.
Het vijfde motto roept de ongeorganiseerden, de futloze en lusteloze arbeiders, die
overigens toch wel mogen bedenken, dat zij
nu plukken van de vruchten, door de georganiseerden mede voor hen verkregen.

bij lange na niet, maar het verleden leeft in
ons en herinnert ons aan de vruchten van

In Zwanenberg's Frissche, heerlijke jam gaaft
alléén zuivere vruchlen. Geen opvulsels van,
appel of ander „vulfruil". Desondanks laag ia,
prijs. Met bon voor aardige legpuzzle!
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V. V. 3t.
Voordelig kokten

In een vorig nummer hielden we een
praatje over zuinig stoken. Deze maal
wilden we iets zeggen over de voor- en
nadelen van verschillende kookinstallaties
en wel naar aanleiding van een van onze
lezeressen, mevr. G., die het volgende
vraagt: „Op welke wijze kookt men het
voordeligst? Ik heb voor mijn gezin (4
personen) maandelijks 40 m3 gas nodig,
die me f 3,85 kosten, terwijl ik in normale winters voor pl.m. f 35,— brandstof
voor de kamer nodig heb (f 1,95 per hl);
dit is over zeven stookmaanden gerekend
f5,— of f2,50 hl kolen per maand. Mijn
keuken is door een deur met de huiskamer verbonden. Zou ik door het aanschaffen van een kookfornuis niet voordeliger uit zijn?"
Elke warmtebron heeft haar eigen vóóren nadelen. Voordelen van gas zijn, dat
het zonder voorbereiding steeds voor direct gebruik gereed is; dat het in de
kortst mogelijke tijd heet water. levert,
dat het geen vuil in huis geeft en weinig
onderhoud vraagt, dat het 's zomers geen
warmte in huis veroorzaakt. Van du moderne energiebronnen is gas wel het zuinigst, vooral als er oordeelkundig mee
omgesprongen wordt. D.W.Z. dat men
geen grotere hoeveelheden water enz.
inoet verwarmen dan men nodig heeft;
dat men niet langer dan nodig is vol gas
moet geven, maar tijdig de spaarbrander
in functie dient te stellen; dat men de
spijzen aan de kook brengt en dan gaar
kookt of warm houdt met de pannen op
;lkaar of op stapelingen of met gebruikmaking van de hooikist.
Gas levert een constante warmte, die
men naar behoefte precies kan regelen
maar men bedenke ook dat elke pit die
brandt, hetzij vol of getemperd, geld kost,
zoals dit eveneens met butagas en electriciteit het geval is.
Het koken op petroleumstellen is heel
voordelig bij lage petroleumprijzen; bij
een lange duur van de oorlogstoestand
bestaat echter de mogelijkheid, dat de
olieprijs hoog wordt en de olie gerantsoeneerd.
Het gebruik van kookfórnuizen is wat
dit laatste betreft misschien minder riskant, daar onze Limburgse kolenmijnen
zelf steenkool leveren terwijl er bovendien turf, bruinkoolbriketten en hout in
de kolenfornuizen kan worden gestookt;
ze zijn geschikt voor alles wat brandbaar is.
,
Nadelen van kolenfornuizen zijn, dat
het aanmaken en het stoken werk en
stof meebrengen. Bovendien gaat er
steeds enige tijd verloren, vóórdat het
kolenfornuis kookhitte levert en heeft
men de regelmaat van de hitte niet zo
goed in de hand, ofschoon men toch ook
spoedig hierin routine krijgt.
De voordelen van het kolenfornuis stellen deze nadelen echter verre in de schaduw. In de eerste plaats geeft het niet
alleen kookwarmte, maar tevens kamerwarmte. In veel gevallen zal men de kachel in de huiskamer dan ook tot in de
namiddag laten uitgaan of uiterst getemperd doorbranden. In de morgenuren is
de huisvrouw immers tóch met haar
werk bezig, terwijl de kinderen op school
zijn.
Wie een wat ruime keuken heeft en
deze er wat op inricht, kan heel geschikt
de maaltijden, eventueel behalve 's avonds,
in de keuken gebruiken, dat spaart
kamerbrandstof, benevens slijtage aan de
meubels en dus ook reinigingswerk.
Voor de f 3,85, die mevr. G. nu aan
gas uitgeeft kan ze a f 1,30 3 hl eierkolen
kopen, waar ze gedurende de halve dag
niet alleen op kookt, maar ook warmte
van krögt, wat in vóór- en najaar het
stoken in de aan de keuken grenzende
kamer overbodig maakt. Een fornuis met
waterreservoir levert voortdurend een
hoeveelheid warm water, dat geen cent
extra kost, en de oven is Steeds kosteloos gereed om te bakken en te braden,
wat in fornuizen van goed fabrikaat even
goed gaat als in gas- en electrische ovens.

NV MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT
PEEKOFFIE
MOSTERD
TAFELZUREN
STEUNT H O L L A N D ' S I N D U S T R I E

Voor Roos ik een paar uurtjes komen helpen ? Ik
zou 't fijn vinden." Ze had de bonte
Toen wij eens onder uiterst moei- schort al voorgebonden en deed wat
lijke omstandigheden moesten verhui- haar hand te doen vond. Zonder
zen, ondervonden we veel belangstel- praatjes, in een kwiek tempo en met
ling. De telefoon stond niet stil.
de vrolijke gratie, die zelfs de meest
„Hallo, zeg, kan je 't nogal redden? onaangename arbeid kleur geeft. We
Schieten jullie al op? Wat een toe- vlogen door het werk heen. Ze verstand toch. Als ik je ergens mee van langde geen beloning, „de dank was
dienst kan zijn...."
aan haar kant", en later heeft ze er
Sommige lieden kwamen zich per- mij nooit aan herinnerd, hoe fideel ze
soonlijk melden:
me geholpen had. Aan deze lieve,
„Allemachtig, wat een keet.... Hoe vrouwelijke, vrijwillige hulp moet ik
moet je er door komen.... Als je me denken, nu er enig rumoer ontstaan is
nodig hebt. Ik wil wel met de kinderen rond de kwestie van vrouwelijke hulpeen straatje om gaan.... Heb je soms verlening in deze mobilisatietijd.
De gemobiliseerde vaders van grote
nog een ander jasje voor hem?.... Niet
dat ik wat zeggen wil, maar weet je, gezinnen gooiden de knuppel in het
dat haar schoentjes kapot zijn? " hoenderhok. Zij schreven ingezonden

Doch zie, op een vroeg uur, dat we
weeral in het heetst van de strijd waren, kwam daar een fris kind aanbellen: „Ik heb mijn vrije ochtend. Mag

In het bijzonder in grote gezinnen, waar
grote maaltijden te koken zijn en
de was, het bad en de afwas grote hoeveelheden warm water vragen, heeft het
fornuis dus grote voordelen boven de
warmte die men per m3 of kilowatt betaalt.
Ofschoon het misschien niet van practisch belang zal zijn voor vele lezeressen
van „Herstel" mag toch niet nagelaten
worden te wijzen op een paar kookfornuizen, die wel het ideaal van iedere huisvrouw vormen. Het zijn het „A.G.A." en
het „Esse"-fornuis, resp. van Zweeds en
Engels fabrikaat.
Deze regelen zich automatisch en zijn
zodanig geconstrueerd, dat ze maanden
achter elkaar, zonder uit te gaan, ieder
uur van dag of nacht in de ovens en op
de kookplaten een dusdanige warmte
voorhanden hebben, dat er steeds direct
in gekookt, gebakken en gebraden kan
worden, terwijl ze steeds 40 liter bijna
kokend water beschikbaar hebben. En
dit alles voor een gegarandeerd brandstofverbruik van ten hoogste f2,75 per
maand. De constructie is van die aard,
dat ze onverwoestbaar zijn en zeker een
mensenleven mee gaan. Maar.... de prijs
bedraagt omtrent f 500,—.
De bekende kachel- en haardenfabriek
Etna te Breda levert iets in dezelfde
geest, waarvan de prijs toch nog ongeveer f 150,— bedraagt.
Onder de gewone keukenfornuizen heeft
het Pelgrimfabrikaat een goede reputatie.
WILMA MÜNCH.

stukken om aan te tonen, hoe dringend nodig het is, dat juist zij met
verlof gezonden worden: het gezin
gaat schrikbarend achteruit, nu het
hoofd al zo lang van huis is, de opvoeding der zes, zeven kinderen loopt gevaar, zeker daar, waar moeder geen
hulp kan bekostigen of als zij zwak is
of een kleintje verwacht.
De militaire medewerker van de
Maasbode, deze moeilijkheden graag
erkennend, achtte het niettemin in
's lands belang gewenst, dat ook deze
vaders onder de wapenen bleven en
hij deed een beroep op de vrouwen' van
Nederland; „om hare gaven van hart
en verstand en hare vrouwelijke bekwaamheden in dienst te stellen van
de grote gezinnen, waarin de moeder
het niet alleen af kan."
Hierop werd door enkele ter zake
kundige dames gereageerd, waarbij
wel kwam vast te staan, dat er comité's en organisaties genoeg zijn, doch
dat de eigenlijke helpsters ontbreken.
Een feit, dat ons reeds sinds vele
jaren bekend is en waarop wij in verband met het dienstbodenvraagstuk
meermalen gewezen hebben. We
noemden toen ook 't dwingend gebod
— wat echter tegelijk een ideaal kan
zijn — ,,Peddel je kano zelf" en „Help
vrouw, help man, help al, wat helpen
kan." Want met de vrouwelijke hulp
is het eigenaardig gesteld, vooral, als
zij het predikaat „vrijwillig" draagt.
Opmerkelijk is dat ook nu weer, in
oorlogstijd, vrouwen en meisjes alle
mannenvakken'met animo en succes
beoefenen, vanaf het barbiersbedrijf
tot de lugubere arbeid in de wapenfabrieken toe. Doch dat voor de z.g.

echt-vrouweüjke baantjes als kinderen aangenaam en nuttig bezighouden, hartelijkheid betonen aan overprikkelde, afgewerkte moeders, kamers doen, wassen, koken enz. geen
voldoend aantal goede krachten te
krijgen zijn.
U zegt: voor de soldaten-cantines
dan toch wel!
Ik wil het graag geloven: dat is ook
eventjes leuk werk, om als een moderne marketentster voor die vrolijke
jongens te zorgen!
En die duizenden Rode Kruishelpsters dan?
Nu ja, nu ja. Hebben ze al wat gepresteerd? Er kan meer moed voor
nodig zijn om elke Maandag „vrijwillig" de was van dertien personen te
gaan doen in een klein schuurtje, dan
met de verpleegsterssluier op naar
Finland te vertrekken. Niet dat ik
iemand veroordeel: Auch ich war einmal jung! maar zo eenvoudig als men
net probleem gelieft te stellen, is het
niet.
Wie komen in aanmerking om hulp
te bieden?
De zeeën van tijd hebbende wezens,
die zoals de Parijse brief schrijfster op
de Vrouwenpagina van de Maasbode
schreef, gaan „paraderen met hun
poedels, gebaad, gekamd, geschoren,
met een mooie halsband om en aan
een üjn van dezelfde kleur als de
band", laten we voor wat ze zijn.
Er blijven de vrouwen zonder kinderen, of met alleen grote kinderen,
de ongetrouwde vrouwen zonder baan,
de vele min of meer gefortuneerde
jonge meisjes.
Misschien willen zij wel helpen?
Kunnen ze 't ook? Staan hun handen
naar schrobben, dweilen, aardappelen
schillen, uien snijden? Kunnen ze orde
scheppen (om van sfeer te zwijgen)
in een kleine woning, waar veertien
mensen moeten eten en ^ ^slapen en
waar — let wel — niet één kast is?
Weten ze van „gaten" weer kousen te
maken? Kunnen ze zo zuinig een
sleets kieltje wassen, dat het nog heel
uit de kuip komt?
Zij die geschikt zouden zijn om hulp
te bieden in het grote, financieelzwakke gezin hebben er of geen zin in,
of geen tijd voor, omdat ze zelf overbelast zijn met werk of ze kunnen het
onmogelijk noch gratis, noch voor een
klein loon doen, wijl ze zelf thuis moeten inbrengen.
Ik zie maar twee mogelijkheden om
de kwestie op te lossen: of de gemobiliseerde vaders van grote gezinnen
naar huis*) (in België gebeurt dat
trouwens ook, zoals men weet) of a'an
de moeders een zodanige geldelijke
steun, dat zij zich kunnen verzekeren
van flinke, zakelijke hulp, in welke
vorm dan ook.
Deze tweede maatregel zou gerust
gehandhaafd kunnen blijven in vredestijd, als een tegenprestatie van de
staat voor de vele en gewichtige diensten, die deze moeders aan den lande
bewijzen.
Maar hoe denken de arbeidersvrouwen en andere lezeressen van Herstel
over dit hele geval ?
Wie haar stem hierover wil laten
horen, zij schrijve!
Adres: Ondiep 6.
C. BOUDENS-VAN HEEL.
1

) Het Verbondsbestuur heeft zoals elders
in dit nr. blijkt, reeds einde Januari een
daartoe strekkend verzoek gezonden aan
den minister van Defensie. Red. „H."
H. J. B. te A. Dank voor uw mooie brief.
Ik kom er op terug.
M. V. te Sch. Ik schrijf u over het geval.
C. B.-v. H.

H.V
Tamlnli»

Eist

Ovar-Setuw*

HERSTEL: K L G E M E E N KATHOEIEK WEEKBLAD

SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag.
Ter oplossing probleem no. 226. Oplossingen vóór 7 Maart.
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Mat in 2 zetten.

De negende matchparty Euwe—Keres

Binnen enkele dagen verschijnt:

VRAGENBUS
Sociale
VeracelcerJncfent
C. A. B. te V. Ik ben 59 jaar en er is voor
mij geplakt; hoeveel zou mijn invaliditeitsrente bedragen? Kan de verzekering van
mijn rentekaart verenigd worden met die
•an de V.O.V.?
Antwoord: Uw gegevens zijn onvoldoende.
Misschien bedraagt uw invaliditeitsrente
ongeveer ruim ƒ 3 per week. Wend u om
meer nauwkeurige gegevens tot de Raad
'an Arbeid. Beide verzekeringen tot een
•erenigen gaat niet.
H. H. S. te V. Is een arbeider die voor het
eerst in . loondienst gaat, verplicht zich op
traffe der wet voor de invaliditeitswet aan
e melden bij de Raad van Arbeid binnen
14 dagen? 2. Krijgt men geen ongevallenuitkering als men geen rentekaart heeft?
Antwoord: 1. Ja. 2. De rentekaart houdt
met de ongevalsuitkering geen verband.
J. M. te G. Mijn schoonvader, 64 jaar oud,
leeft rentezegels ter totale waarde van
ƒ446,80. Thans is hij werkloos. Moet hij zeels van 25 cent plakken om voor ƒ 3 ouderdomsrente in aanmerking te komen?
Antwoord. Neen. Hij zal ook zonder verder plakken wel voor ouderdomsrente in
aanmerking komen, als hij werkloos of ziek
was in de weken, waarover geen zegels ge)lakt zijn.
H. J. B. te A. 1. Mijn vrouw had van 1923
:ot 1930 een rentekaart, waarop geplakt ter
waarde van ƒ 153,20. Wat moet zij hiermee
doen? 2. Krijgt een agent van politie ƒ 3
ouderdomsrente naast zijn pensien?
Antwoord: 1. Uw vrouw doet verstandig
door te plakken, bijvoorbeeld zegels van 25
cent. In ieder geval behoudt het geplakte
)edrag voor haar waarde. Wend u tot de
Raad van Arbeid om invaliditeitsrente of
ouderdomsrente als de tijd daarvoor aangebroken is. 2. Een .agent van politie (in het
algemeen een ambtenaar) kan ouderdomsrente trekken als hij naast de storting voor
pensioen regelmatig vrijwillig op zijn rentertaart heeft doorgeplakt. De Invaliditeitswet voorziet ook in de ouderdomsrente.
H. J. v. D. te B. Mijn schoonmoeder is 65
jaar oud, maar kreeg geen ouderdomsrente,
omdat er niet genoeg geplakt was. Is dat
juist? Kan zij niet een gedeelte krijgen?
Antwoord. Dat is juist. Zij kan niet een
gedeelte krijgen en moet wachten tot zij zoveel weken heeft geplakt, dat het tekort
van ƒ 80 is aangevuld. Daar is niets aan
te doen.

Wit: dr. M. Euwe; Zwart: P. Keres.
1. d2—d4, Pg8—f6..2. c2—c4, e7—e6. 3.
Pgl—f3, b7—b6. De zogenaamde Westindische ofwel Dame-Indische opening. Als
regel wacht zwart met de opstelling b?—
b6 en Lc8—b? tot wit een paard op f3
gespeeld heeft en dus niet meer door f2—
f3 gevolgd door e2—e4 het centrum kan
bezetten. 4. g2—g3, Lc8—b7. 5. Lfl—g2.
Deze tegen-fianchetto (opstelling van de
lopers op b7 resp. g2) is hier wel het
beste. 5
Lf8—e7. 6. 0—0, 0—0. 7.
Pbl—c3. Dreigt Dc2 gevolgd door e4. Dat
moet zwart voorkomen, wil hij niet in de
verdediging teruggedrongen worden. Niet
DOOR J. J. OUWENDIJK
goed is echter 7
d5. 8. cd5:, ed5:,
daar dan Lb7 buiten gevecht geraakt, 7.
, Pf6—ei. 8. Ddl—c2, Pe4Xc3.
HET ENIGE GROTE NEDERLANDSE WERK OVER ST. JOSEPH
9. Dc2Xc3, d7—d6. 10. Dd3—c2, f7—f5.
P. v. H. te Ph. Mijn vader geniet ouderdomsrente.
Mag
$
van
die
rente
op
mijn
Ken in deze opening vaak gespeelde zet, steunbedrag worden gekort?
Luxueus verzorgde uitgave
die de centrumbezetting door wit verhinAntwoord: Als uw vader gezinshoofd is,
300 blz., groot formaat (19x25 cm)
1
L. 4.9O
3>.9O
dert, maar tevens de zwarte pion op e6 mag de gehele ouderdomsrente worden geV E R K R I J G B A A R IN DB B O E K H A N D E L .EK BI}
verzwakt. 11. Pf3—el. Een schijnbaar kort op de steun, maar als uw vader bij u
en geen gezinshoofd is, mag |. van
tempoverlies! Evenwel bereikt wit hier- inwoont
de ouderdomsrente worden gekort.
door zijn doel (e2—e4!) 11
, Dd8—c8.
U R B I ET ORBI - U T R E C H T - GIRO 31592?
H. S. te M. Ik werkte als fabrieksarbeider
12. e2—e4, Pb8—d7. 13. d4—d5, f5Xe4!
bij
een
aannemer
en
verdiende
per
week
48
Zwarts tegenkans; wit kan niet zo goed uur a ƒ 0,35 p. uur is ƒ 16,80. Er was veel overmet de loper terugslaan, daar dan Pf6 werk op Zondag. De laatste week had ik 7
volgt. 14. Dc2Xe4, Pd7—c5 (dekt tevens dagen, waaronder twee Zondagen. Deze werdubbel geteld, zo maakte ik 65 uur a
pion e6). 15. De4—e2. Hierdoor is (wegens ƒden29,12.
Toen werd ik ziek. De RijksverzeDe7:) de zet ed5: voorlopig verhinderd. keringsbank nam geen beroepsziekte aan,
't Wordt nu een levendige partij. 15
, dus moest ik bij de ziekenkas zijn. Maar ik
niets. Wat moet ik doen?
Le7—f6. 16. Lg2—h3. Weer wordt (zie hoor
Antwoord. U moet zich aanmelden bij de
Dc8) pion e6 gepend; 't is evenwel de bedrijfsvereniging of de Raad van Arbeid
vraag of het eenvoudige de6: niet beter waarbij uw werkgever verzekerd is. In de
moet een carton ophangen,
was. 16
Tf8—e8. 17. Lel—e3 dreigt werkplaats
waarop vermeld staat bij welke bedrijfsvereerst Pc5 weg te slaan om daarna Le6: eniging of Raad van Arbeid uw werkgever
te kunnen spelen. 17
, Dc8—d8. 18. verzekerd is. Ook de Raad van Arbeid kan u
Wie de laatste jaren al eens over zonne- ne zonnestudie kwam door middel van
dit mededelen. U had zich binnen 2 maal 24
Le3Xc5, e6Xd5! zo ontkomt Keres aan uur
moeten ziekmelden — onder, overleg- vlekken heeft horen spreken zal bemerkt de spectrohelioscoop, bleken niet zozeer
het dreigende pionverlies; op Le3 volgt ging van het aan u door de Rijksverzeke- hebben, dat die vlekken zo nog al het een de zonnevlekken, maar grote gloeiende
d4 met terugwinst van het tijdelijk geof- ringsbank gezonden bericht. Als u dit niet en ander wordt aangewreven, soms te- calciumwolken de invloed op aarde uit te
hebt, kan u zulks schade berokkeferde stuk. 19. Lh3—e6f, Kg8—h8. In het gedaan
oefenen. Deze calciumwolken zenden zonen.
recht, dikwijls ook ten onrechte.
algemeen is het na zo'n schaakzet aan'te
Toch kan niet ontkend worden dat de als we reeds vroeger zagen, grote hoeVragen aan Sociale Vragenbus:
raden den koning achter de pionnen
invloed van de zon op onze aarde van veelheden electronen het wereldruim in
schuil te laten gaan; met Kf8 zou de koZANDBERGLAAN 44 — BREDA.
grote betekenis is en dat wij er nog lang die tenslotte ook in de dampkring der
ning te veel aan gevaren blootgesteld zijn
niet van op de hoogte zijn hoe veelzijdig aarde terecht komen. Hier veroorzaken die
en bovendien Tf8 onmogelijk maken. 20.
electronen electrisehe en atmosferische
die invloed is.
Tal—dl; terugtrekken van Lc5 geeft niet
Reeds in het midden van-de 19e eeuw verschijnselen hetgeen weer tengevolge
had een
Duits apotheker, Heinrich heeft electriciteit in de lucht, meer of mindoor een fraaie combinatie direct profi- Schwabe, een langdurig onderzoek inge- der bewolking, dus regen enz. Nu staan
No. 227
teert. 22
, d4—<13! Door dit pionoffer steld naar de frequentie van de zonne- deze verschijnselen op hun beurt weer
komt veld d4 vrij voor Lf6. 23. TdlXdS, vlekken. Het was namelijk bekend dat de in verband met de meer of mindere
a
b
c
d
e
f
g
h
Dd8Xd3ü Een prachtig dameoffer. 24. hoeveelheid zonnevlekken het ene jaar vruchtbaarheid van de bodem, in verband
De2Xd3, Lf6—d4t. 25. Tfl—f2. Op 25 groter of kleiner is dan in een ander jaar. dus ook met plantengroei enz. En zo is
Khl volgt Te6: en daarna Ta8—e8 en Te2 En zo vond Schwabe dat er in die meer of het duidelijk dat 't helmaal niet zo vreemd
waardoor Pe2 verloren gaat en wit in een mindere intensiteit der zonnevlekken een is dat we hier op aarde de weerslag van
penibele stelling komt; dit is ook het regelmaat voorkwam in die zin dat het die bovengenoemde elfjarige periode ongeval na 25
, Pe3, Te6. 26. Tel, Tae8 maximum ongeveer om de elf jaren dervinden.
27. Kf2, Te3: enz., 25
, Te8Xe6. 26 terugkomt, dan afneemt tot een minimum
Dit werd inderdaad bevestigd toen
Kgl—f l, Ta8—e8. Met Lf2: had zwart om daarna weer te stijgen tot een maxi- men hiernaar op onderzoek uitging.
met 2 torens tegen de dame minstens ge mum. Een elfjarige periode derhalve.
Bij flink grote bomen bemerkte men nalijk spel gehad; daarmee is de Estlander
Nu is het typische — en dit duidt dan melijk dat een dergelijke periode zich ook
echter niet tevreden! 27. f4—f5, Te6—e5 op een verband tussen aardse verschijnse- voordeed bij het meer of minder ontwik28. f5—f6, g7Xf6. 29. Tf2—d2. Door het len en die elfjarige zonnevlekkenperiode keld zijn van de jaarringen. Men ging
weglokken van de zwarte g-pion is n, dat er op aarde verschillende verschijnse- verder en zocht bomen uit die een zeer
eventueel Lb7—e4 gevolgd door Tf5t de len zijn aan te tonen, die ook een derge- hoge ouderdom kunnen bereiken om zo
zet Pf4 mogelijk zonder gevaar voor stuk lijke periodiciteit vertonen.
een grotere waarschijnlijkheid te vinden
verlies na g7—g5. Zwart gooit het even
Daar is bijvoorbeeld het verschijnsel voor de juistheid der theorie. Men onderwel thans over een andere boeg. 29. ..
van het meer of minder intens optreden zocht de Californische reuzendennen, boa b c d e i g h
Lb7—c3 (dreigt Lh3). 30. Pg2—f4, Tea van het Noorderlicht, zoals we dat in men die tot zelfs 1000 jaar oud kunnen
—e3. 31. Dd3—bl, Te3—f3t. 32. Kfl—g2 vroegere artikel reeds bespraken. Een pe- worden. En inderdaad, hier vond men de
Stelling na 22. f4.
Tf3Xf4! Dit laatste offer brengt de be riodiciteit in vochtige en droge jaren, elfjarige periode duidelijk terug en kon
slissing met zich mede. 33. g3Xf4, Te8— meer of minder regenval enz.
daarbij bij zo'n exemplaar tot ongeveer
veel, daar dan Le6 verloren gaat (De7) g8t. 34. Kg2—f3. Op Khl volgt Lb7t geMen zou op het eerste gezicht geneigd het jaar 1300 terugteHen met een vrij
20
d6Xc5. Op cd5: volgt nu Ld5 volgd door mat, terwijl na Kfl, Tglt de zftn bij het waarnemen van die overeen- regelmatige elfjarige periodiciteit. Die
21. Tdö:, De7 gevolgd door De6:. Zwart dame verloren gaat. 34
, Lc8—g4t en komstige verschijnselen aan toeval te den- vette en magere jaren waren hierin duideblijft een pion voor. 21. Pel—g2, dS—d4 wit gaf het op. Gaat de koning terug ken. Toch blijkt er bij nader inzien tussen lijk te onderkennen, doordat in de „vette"
22. f2—f4? (zie diagram no. 227). Wit wi naar de g-lijn, dan komt er Lf5t me het een en het ander wel verband te be- jaren de groei veel overweldigender was
geweest en de jaarringen dus dikker wadoor f4—f5 zijn loper dekken, verzwak open schaak en damewinst en op Ke4 staan.
JOHN BOYLE.
Toen men namelijk tot de meer moder- ren.
echter zijn koningsstelling, waarvan zwar volgt Te8t, Kd3 (d5), Lfö (f3) mat.

JOSEPH -VADER VAN JESUS
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REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Niemand zal het prettig vinden dat er
over zijn zaken en belangen gesproken en
besloten wordt door anderen als hij er zelf
niet bij aanwezig is en dus zijn mening niet
kan doen gelden.
Maar waarom zijn er dan nog altijd
leden die nooit ter vergadering komen? Zij
laten aldus over zich beslissen buiten hen om.
Dat moogt u niet dulden. Komt dus in
alle bijeenkomsten en helpt bij de te voeren
acties.
ons uit Je af Jelincjeni ter ore Ie wam
AARLANDERVEEN
Deze afdeling hield onlangs
haar jaarvergadering.
Bij de ingekomen stukken waren punten van bespreking: de
Rome-reis 1941, de bedevaart
naar Lourdes, de a.s. Centrale
Raadsvergadering en het Kanunnik-Van-Schaik-fonds. Enkele leden hadden reeds een thermo1
meter aangevraagd. Het bestuur
had propagandamateriaal aangevraagd en in deze vergadering werd een comité gevormd,
dat de gehele parochie zal bewerken. De veteraan J. Smit welke
ook onze afdeling hielp stichten
werd herdacht. Enkele oude leden stelden het op prijs een bidplaatje te bezitten. Een bijdrage
voor het gedenkteken op zijn
graf zal worden' opgezonden;
De secretaris bracht een overzicht van de werkzaamheden in
het afgelopen jaar."De voorzitter bracht verslag uit van een zeventiental onderafdelingen, fondsen en commissies en voegde
daar nog enkele propagandistische woorden aan toe. Uit het
financieel verslag bleek dat het
boekjaar met een batig saldo
van ƒ7,77 sloot.
De aftredende bestuursleden
werden herkozen, in de vacature ontstaan door het vertrek
van R. v. d. Meer werd gekozen
de heer Jaij Aartman.
Twaalf aandelen groot ƒ l van
ons vaandel werden uitgeloot.
Van de 450 aandelen moeten nu
nog 10 worden uitgeloot. Elf
prijzen van de tombola welke de
vorige vergadering waren overgebleven werden verloot.
Alle spaarboekjes van de Centrale Volksbank moeten uiterlijk
3 Maart ingeleverd worden voor
rentebijschrijving.
Hulp in Nood bracht 51 cent
op.
ALKMAAR
Leden, die het intekenbiljet
voor aanvrage van een thermometer van het Kanunnik-VanSchaikfonds nog niet hebben ingezonden, wordt hierdoor nogmaals vriendelijk verzocht dit zo
spoedig mogelijk te doen. Men
kan deze biljetten bij ons secretariaat: Dr. Schaepmankade 16
inzenden, waarna dan voor doorzending naar Utrecht zal worden
.zorggedragen.
Verder delen wij u mede, dat
op Zondag 3 Maart a.s. aan de
drie parochiekerken hier ter
plaatse weer lotkaarten zullen
worden uitgegeven voor het Katholiek Comité van Actie Voor
God.
Dus deze kaarten niet ongelezen wegwerpen, waardoor u mis-

schien dan uw eigen geluk zoudt
wegwerpen.
Tevens worden de propagandisten vriendelijk verzocht Zondag 3 Maart a.s. de helpende
hand te bieden bij de uitreiking
van deze lotkaarten.
LEIDSCHENDAM
Op Vrijdag 23 Februari hield
de afdeling haar maandelijkse
algemene ledenvergadering.
Mededeling geschiedde betreffende de reorganisatie van een
klachtencommissie, betreffende
de functieverdeling bestuur,
terwijl een voorstel van den vakbond St. Deus Dedit om de vrijwillige bijdrage van l cent voor
het Moederfonds om te zetten
in een verplichte bijdrage aan de
verschillende
vakbonden zal
overgelegd worden.
De heer v. d. Plas bracht verslag uit van de kascontrole, de
heer M. Blokland van het Moederfonds en de heer J. de Wit
van Hulp in Nood. Allen verklaarden alles in de beste orde
bevonden te hebben.
Het woord was dan aan bondsvoorzitter den heer J. W. v. d.
Akker, die op heldere en geesdriftige wijze zijn onderwerp:
Sociaal-economisch
toekomstbeeld, behandelde, waarin spreker onder andere duidelijk naar
voren bracht, hoe de nieuwe ordening zal moeten worden opgebouwd en hoe allen kunnen medewerken aan de nieuwe gemeenschap.
Vermeld zij nog, dat de contributie met 2 cent is verhoogd
doordat het lezen van Herstel
verplichtend is gesteld. Die verhoging werd met algemene stemmen aangenomen in de jaarvergadering van 24 Januari 1940.
TJITGEEST

Op Donderdag 22 Februari
hield de afdeling haar jaarvergadering.
Het financieel verslag van den
penningmeester sloot met een
batig saldo van ƒ 88,83. Op de
begroting kwam een post voor
om één H. Mis in de parochiekerk te laten lezen voor onzen
overleden vriend J. Smit.
Volgens het jaarverslag van
een secretaris telde, de afdeling
190 leden waarvan over 1939 6
leden waren toegetreden. Hij gaf
vervolgens verslag van de onderscheidene onderafdelingen en
wekte allen op voor de geest naar
de Nieuwe Gemeenschap.
De aftredende bestuursleden,
de heren Jac. Rumphorst, N.
Broerse en Th. Schoorel, werden
herkozen en als nieuw lid kwam

in het bestuur de heer J. G. Hes.
Tot éérste-voorzitter werd gekozen vriend A. Kuit. Tot kasverificateurs werden benoemd de heren A. v. d. Eng Wz. en G. Tromp
Jz.
Tot afgevaardigde bondsraad
de voorzitter en vriend C. Molenaar.
Er zal propaganda worden gevoerd voor de Thermometeractie
van het Kanunnik-Van-Schaikfonds. Verder zal er actie gevoerd worden om deze gemeente
één klasse hoger te krijgen.

Hierna deelde de voorzitter
mee dat het jaarfeest dit jaar
gehouden zal worden op Tweede
Paasdag. Die dag is er des morgens een H. Mis met algemene
H. Communie voor de zielerust
van onzen ouden vriend en hoofdbestuurder Jan Smit. Des avonds
zal er om acht uur een feestelijke
bijeenkomst zijn waar de toneelvereniging St. Genesius een toneelstuk zal opvoeren. In deze bijeenkomst zal de leden een thermometer worden aangeboden va
Kanunnik-Van-Schaikfonds. De
voorzitter sprak zijn voldoening
KRING SANTPOORT.
er over uit dat onze hoogwaarDeze kring vergaderde Donder- dige bisschop kapelaan Perquin
dag 22 Februari. Mede waren benoemd heeft tot onzen nieuaanwezig een tiental Jozefsgezel- wen adviseur. Hierna hield de
len, die mét een propagandistisch heer Van den Akker een rede
woordje werden verwelkomd. Be- over het onderwerp: Mens en
sloten werd ten bate van het maatschappij.
tweecentsfonds konijnen te telen
om in de Kerstweek te verkopen. WERVERSHOOF
In de bestuursvacature ZonneDe afdeling hield op 23 Feveld werd gekozen H. Blom Jr. bruari een algemene vergadedie als secretaris zal fungeren. ring.
De periodiek aftredende heer
De ingekomen stukken bevatKoomen, als lid der kascommis- ten een circulaire over woningsie werd vervangen door L. Vis- bouw. De voorzitter zette uiteen
ser.
wat dit schrijven beoogde en
Hierna volgde een interessante zeide dat de bijgezonden vragenlezing over: Oostenrijk
door lijst reeds is ingevuld en verzonpater Gerarts M.S.C, die bijna 6 den.
jaar in dat land vertoefde.
De voorzitter besprak verder
Spreker was van mening, dat de circulaire aangaande propauiteindelijk de bewoners van het ganda van het R. K. WerkliedenDonaubekken weer verenigd zul- verbond en stelde voor een comlen worden, hoofdzakelijk door missie te benoemen om deze
het hedendaagse lijden. Daartoe actie verder te ontplooien.
In samenwerking met de vakis echter een practischer beleving
van het christendom noodzake- bond zal de feestvergadering
lijk. De verwaarlozing toch hier- worden gehouden.
Een voorstel voor de bondsvan is de grootste oorzaak van
de tragedie van Oostenrijk. Het raad werd ingediend en verzonwas een prachtavond voor de den.
De voorzitter deelt mee dat
Volksbond.
binnenkort een H. Mis zal worden
VLISSINGEN
opgedragen voor ons overleden
De afdeling hield haar jaar- lid J. Smit.
vergadering op 20 Februari.
Oud-bondsvoorzitter
vriend WOERDEN
Op 21 Februari werd de jaarSmit werd herdacht. Enige nieuwe leden werden geïnstalleerd. vergadering gehouden. Voor het
De talrijke ingekomen stukken gedenkteken op het graf van den
werden
behandeld.
Besloten overleden pionier Jan Smit zal
werd ƒ5 beschikbaar te stellers ƒ 2,50 worden opgezonden. Voor
voor het gedenkteken voor zijn zielerust werd een gebed vervriend Smit z.g.
richt.
De secretaris bracht weer een
De voorzitter vroeg bijzondere
uitvoerig jaarverslag uit. Goed- belangstelling voor het toetreden
gekeurd werden eveneens de ver- tot de propagandaclub; voor de
slagen van den penningmeester. Paasloterij op 3 Maart, ten bate
De aftredende bestuursleden van de Actie voor God, voor de
werden herkozen alsmede de Thermometeractie, alsmede voor
commissieleden-Kinderfeest.
onze muziekvereniging St. CaeDe begroting 1940 werd onge- cilia en tot slot voor het instruwijzigd aangenomen. Het ver- mentenfonds waarvan men donaslag Kinderfeest werd uitge- teur kan worden voor 10 cent per
bracht, dat eveneens aller goed- maand.
keuring wegdroeg; de VoorzitHet uitgebreide jaarverslag
ter hoopte, dat de heer Van Die van den secretaris werd zeer gerendonck, nu rends 26 jaar pen- waardeerd, alsook het jaarverningmeester van het kinderfeest, slag van den penningmeester.
het nog lang mag zijn.
De controlecommissie sprak
De jubileum-loterij R.K. Volks- dank en grote waardering uit
bond is begonnen. Vrienden, voor het financieel beheer. De
voorziet u allen van loten. Het aftredende bestuursleden G. Verkomt ten goede aan de plaatse- sluis, J. Rateland, A. Beving, P.
lijke kas van Herwonnen Levens- Langeslag werden herkozen. Als
kracht. De loterij is de eerste aanvullend bestuurslid werd gephase onzer viering van het gou- kozen H. Westerhof. Als reserve
den bestaan. Laat die slagen!
voor P. Oostveen, wegens miliTot afgevaardigde naar de taire dienst werd benoemd H. C.
a.s. bondsvergadering werd bede Waal. G. Versluis werd met
noemd de heer P. J. ten Hacken. grote meerderheid van stemmen
Vrienden, steunt het Kanun- als voorzitter herkozen.
nik-Van-Schaikfonds door mee te
Als reserve-contrölecommissiedoen met de thermometeractie.
Vult nu het intekenbiljet duide- lid werd benoemd H. J. Scheel.
lijk in en het komt in orde.
VOORSCHOTEN
De afdeling hield 20 Februari
haar jaarvergadering. De penningmeester bracht hierna zijn
jaarverslag uit. De inkomsten
bedroegen ƒ 517.63, de uitgaven
ƒ 519.96. De secretaris bracht
vervolgens zijn jaarverslag uit.
De penningmeester en secretaris
mochten beiden een woord van
dank in ontvangst nemen.
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LEIDEN.
Bestuursvergadering. Maandag 4 Maart a.s.
wordt in het bondsgebouw aan
de Steenschuur te Leiden, des
avonds te 8 uur, een bestuursvergadering gehouden waartoe
uitgenodigd worden de besturen
van de respectieve vak- en onderafdelingen. Punten van behandeling zijn onder meer de
actie te voeren op initiatief van
het R. K. Werkliedenverbond; de
thermometeractie ten bate van
het .Kanunnik-Van-Schaikfonds,
terwijl mede de jaarvergadering
zal worden besproken, welke gehouden wordt op Woensdag 13
Maart a.s. Aller opkomst dringend gewenst.
— Ledenvergadering1. De ledenvergadering, tevens jaarvergadering, zal dit jaar gehouden worden op Woensdag 13 Maart a.s.,
des avonds te 8 uur in het
Bondsgebouw aan de Steenschuur.
Naast de notulen en ingekomen stukken of mededelingen
komen aan de orde de respectieve jaarverslagen van secretaris en penningmeester, benevens de bestuursverkiezing. Aftredend zijn: J. H. Nijhuis, voorzitter; A. de Kruiff, Ie penningmeester; J. M. H. Herikx, 2de
secretaris, en J. A. M. van Oijen,
3de commissaris. Alle heren stellen zich opnieuw beschikbaar.
Er bestaat gelegenheid voor
het stellen van candidaten tot
uiterlijk Woensdag 6 Maart a.s.
De lijst van de te stellen candidaat moet ondertekend zijn door
minstens 10 leden, waaraan tevens dient te worden toegevoegd
een bereidverklaring van de te
stellen candidaat,
dat hij een
eventuele benoeming bereid is te
goede nota van te nemen dat
indiening van. candidaten moet
geschieden aan het secretariaat
Verl. Bloemistenlaan 45, en
slechts kan geschieden
tot
Woensdag 6 Maart a.s., des
avonds te zeven uur.
NIEUWKOOP. Donderdag 7
Maart wordt des avonds 7 uur
in het Parochiehuis de jaarvergadering gehouden van de afdeling Nieuwkoop Ned. Katholieke
Volksbond.
Voor nadere bijzonderheden
verwijzen wij de leden naar de
thuisbezorgde agenda. Nog delen wij mede, dat door de leden
eventueel te stellen candidaten
voor het bestuur kunnen worden
ingeleverd bij den secretaris P.
H. van Dam tot 4 Maart a.s.

SCHIEDAM. Retraite voor de
werklozen. Evenals het vorigjaar zal er wederom een retraite
gehouden worden voor onze
werkloze leden en wel van
Maandag H tot en met Vrijdag
15 Maart in de Bijkerk aan de
Aleidastraat.
De conferenties worden gegeven door een eerwaarden Capucijn. De leden kunnen zich voor
deelneming opgeven op Dinsdag
5 en Donderdag 7 Maart, telkens des morgens en 's middags
na het stempelen in het BondsMANNEN LAAT UW BESTTJ- gebouw. ledere deelnemer ontvangt een bewijs van toegang
REN NIET MET LEGE STOE- (zonder dat bewijs heeft men
geen toegang tot de kerk), zodat
LEN VERGADEREN
de leden worden verzocht zich
op bovengenoemde datums te
ER WORDT OOK OVER O GE- laten inschrijven.
Het bestuur vertrouwt op een
PRAAT! ZORGT ERBIJ TE
grote deelneming, evenals vorige
jaren.
ZIJN.
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TIIÏEEÜÏÏTÏIIB
RIDDERIKHOFF & Co.
H O O R N (N.-H.)
POSTBUS 13 - TELEFOON 220
Voorraad

Costumes

Hênri ter Hall, Amsterdamsch Tooneet. Directie
Eduard Verkade.
GROOTSTE SORTEERING
VRAAGT PRIJSOPGAAF
Gebruikt bö uw ontbflt steeds

A.H.O.
G L O R I A KOEK
Neemt proef met onze andere
A.H.O.- ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
TILBURG
Prima Kanaries
uit
kampioene
1936-'37-38. Seifert mannen diep
in knor, holrol,
glockrollen, holklingel en fluiten f 5,- en f 4,-.
Popjes f l,—. Goudgele Saksische mannen f 3,50 en f 3,—.
Popjes f 0,75. Bonte mannen
f 3,—. Popjes f 0,50. Dag- en
avondzangers. 8 dagen proef.
Zend remb. vr. v. r. k. bjj:

J. C. de Kinderen
Eerste klas Kanarie Kvvekerij
Hazestraat 62
VALKENSWAARD

TONEELLIEFHEBBERS
Verschenen: Ridders zonder vrees of blaam, een vrolijk spel in één bedrijf voor 7
heren. Geen costuumkosten.
Prijs 75 cent. Uitgave Toneelfonds „VARIA" Heerenweg 66,
Utrecht. Giro 347954. Vraagt
zichtzending. Verder verkrijgbaar: De Soldatendochter, vroUjke militaire schets in één bedrijf voor l dame en drie heren.
Prijs 75 cent. De Haarkuur,
klucht in één bedrijf voor 4 heren of l dame en 3 heren. Prijs
75 cent.

Moeder tb verKeugd en blijde •
Kindjelief is uit hoor lijden
Vader is niet lanqer boos
Dank zij Hoofd Eau de Cologne van J5ijloos

Het

hootdzuiveringsmiddel bij
uitnemendheid
Resultaat zie hierboven

Mag in geen enkel gezin ontbreken
FABRIKAAT

J. B IJ LOOS
OEN H A A G
SINDS 1878
ALOM

VERKRIJGBAAR

-kauw de gezonde
WRIGLEY'S P.K.
na eiken maaltijd
±s

Firnric
Speciaal adres voor
AANGEMAAKTE VERF.
Drogerijen, Chemicaliën, enz.
Herderinnestr. 16 - Den Haag
Telefoon 1H034

De WITTE KAT!
Holland's fabrikaat
op zijn best!

Wanneer voortdurende inspanning te zwaar valt, gebeurt er
menig ongeluk dat te wijten is
aan o n o p l e t t e n d h e i d . Ook
menig buitenkansje kan door
onvoldoende aandacht aan Uw
neus voorbijgaan. Kauw regelmatig WRIGLEY'S P.K., het zal
U verfrisschen en het verhoogt
Uw energie.

Veel genot
voor weinig

geld:
5 cent
per pakje.

Automobilisten en piloten vergrooten door P.K. hun uithoudingsvermogen • geen kans om
in te dommelen wanneer men
P.K. kauwt.
P.K. bevordert bovendien
houdt de tanden schoon.
frischt den adem. Omdat
long en oud ten goede

de spijsvertering, wekt de eetlust op en
De fijne pepermuntsmaak zuivert en verP.K. zoo goedkoop is kan het rijk en arm,
komen.

Het kauwen van P.K. is de eenvoudigste en prettigste manier om de
vermoeide trekken in het gelaat weer krachtig en energiek te maken.
Koopt vandaag nog enkele pakjes en houdt er steeds een paai bij de
hand, zoowel thuis als wanneer U uitgaat. En vergeet de kinderen niet,
üj zijn er dol op en P.K. is uitstekend voor hun gezondheid.

WRIGLEY
De beste grondstoffen - de fijnste smaak.

Koopt bij onze adverteerders!

Boekhandel Triborgh - Tilburg
Centrale R. K. Boekhandel voor het Zuiden biedt aan:

Seppelt-Löffler,
Geschiedenis der Pausen ƒ 6,90
ook in maandelijkse betalingen van T

Voor f 10.- bons
Eén gulden terug

Xj"~"~

De Nederlandse bewerking is van den bekenden Zeereerw.
heer Prof. P. JUFFERMANS. Het boek is geheel bijgewerkt,
tot en met Z. H. Paus Pius XII. - Een belangrijk standaardwerk, dat u op boeiende wijze de lotgevallen van onze Moeder de H. Kerk in de loop der eeuwen verhaalt.
"D/~yVT Ondergetekende wenst te ontvangen van Boek•DV-/IN handel TRIBORGH, Heuvel 54 te Tilburg
Seppelt-Löffler, de Geschiedenis der Pausen, gebonden
in prachtband voor de prijs van
Het bedrag zal worden voldaan
Postgiro 5 0 8 0 0

ƒ 6,90.
ineens
in termijnen van f
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SPOEDIG BEGINNEN
schriftelijke cursussen: Fransch, Duitsch, Engelsen, Ned. Taal met
Bekenen, Boekhouden, Steno, Alg. Ontwikkeling-. Elk vak plm.
65 cent per maand. Vraagt gratis proefles en inl. aan CURSUS
ZELFONTWIKKELING, Bosb. Toussaintstr. 46c, Amsterdam W.

STICHTING: VEREENIGDE HAAGSCHE S P E L E R S
KATHOLIEK GEORIËNTEERD BEROEPSTOONEEL

Deze voorstelling il bijzonder geschikt voor Uw 'eden

Met

mag "dezen winter
niet op uw programma

van
den Weid

ontbreken!

Het alleenopvoeringsrecht berust bij:

Regie Jules Verstraete

De Vereenigde Haagsche Spelers
Vraagt nog heden aan, voor U teleurgesteld wordt!!
VOORZITTER: Dr. H. DUURKENS S. J.
D I R E C T E U R : P I E R R E BALLEDUX
Adelheidstraat 191 - Den H a a g - Telefoon 771771

SOEP
IS III l UI 'Ik en GEZOND

WAAR ALLES OM DRAAIT!
Ziehier de voordeelen
Van de TQRPEDOVRIJWIELREMNAAF:
Elegante bouw

OOK VEGETAR/SCH EN
RITUEEL VERKRIJGBAAR

Licht gewicht
Eenvoudige constructie
Absoluut teker en teveni

In Neerland's kweekerijen
werden onze tomaten met uiterste zorg
geteeld. Eerst in volle heerlijke rijpheid werden de kostelijke vruchten
geplukt voor de nieuwe „volrijpetomaten"-soep. Het gezonde, smakelijke
voedsel voor jong en oud is thans
overal verkrijgbaar.

Inlichtingen:

Zacht en progressief
werkende rem met
Automatische uitschakeling
Uiterst gemakkelijke aanzet
Ideaal lichte loop

CENTRAAL BUREAU V/D TUINBOUWVEILINGEN |N NEDERLAND
J A V A S T R A A T 80

-

Nu zijn uw belangen als
verbruiker in gevaar!

Onberispelijke,
geruischlooze vrijloop
Voortreffelijke harding

D A A R O M NU

en dientengevolge

Minimum slijtage

lid geworden van de
verbruikscoöperatie

Absolute betrouwbaarheid
Onovertroffen
duurzaamheid

.Aan TORPEDO-Vriwielrerrmaaf is
elke cent. die er voor t el a al d wordt
GOED BESTEED!

Prima bediening!
Eerste klas kwaliteit! en ...
de belangen van de leden
OP DE EERSTE PLAATS!

AFDEELING RECLAME

N, V Steenfabriek „Tienray"
TE TIENRA'Y
DIR.: AUG. GEURTS
LEVERT ALLE SOORTEN STEENEN. HANDVORM EN PERS3TEENEN IN VECHT- EN WAALFORMAAT, TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN

Coöp. Levensverzekering Mij

R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER u.

DEN HAAG

U. A.

DRIFT 8

Instelling van hel
R. K. Werkliedenverbond

UTRECHT

Kruisstr, 54 - L. Vrouweplein, l

T I L B U R G

EAANDELS
LAGCEN
TELEF.
110813

4femjFR mm WAGENSTR.72

OYENHAAG
OPGERICHT 1831

HOFLEVERANCIER

VRAAGT ONZE. TEEKENINGEN EN

MEDAILLES

FOTO'S

INSIGNES

H* H. D r u k k e r s en U i t g e v e r s
Zoekt u voor uw brocheerwerk, speciaal groote oplagen, ïen
voordeelig adres? Vraagt dan prijs bij de

ZANGKANARIES
Prima Seyfertkanaries uit
kampioenen 1939, diep in knor,
holhol, klockrollen, holklingel,
fluiten ƒ 3 en ƒ 4. Popjes ƒ 0,50.
Goudgele Saksische mannen
ƒ 2,50. Harzerzangmannen ƒ 2.
Popjes ƒ0,30. Alle dag- en
avondzangers. Blauwe, Bruine,
Witte, Oranje, Zilverkanariemannen op zang ƒ 2,50-;'3,50.
Prima vogelzaden ƒ0,14 p. p.
per 25 pond franco thuis
Fïjiikwekerij Nico Borneman
Merelstraat 31 b - Telef. 13617
Utrecht

PROF. MELLOC
Goochelaar
Buikspreker
Arent Krijtstraat 35 - Tel. 51336
DIEMEN (N.-H.)
Humorist
—
Conferencier
Programma voor jong en oud.
Bij kindervoorstelling medewerking met gratis cadeautjes
Middag:- en avondvullend
Talrijke referentiën van
H.H. Geestelijken

Fa. Wed. G. LE GUE en Zoon B O E K B I N D E R I J

Pieterstraat 5 — UTRECHT — Telefoon 11486
Rotatiedruk 16 of 32 pag., leveren wij 40.000 a 50.000 ex.
per dag geniet en gesneden. Geen order te groot, geen order
te klein.

v. d, WIJNGAARD
Mariaplaats 19 — Utrecht
OOK VOOR ü

Concurreerende tarieven. -Billijke
voorwaarden. - Aandeel in de
winst. - Vrijstelling van premiebetaling bij ziekte, werkloosheid,
werkstaking en uitsluiting.
¥
VRAAGT PROSPECTUS EN V O O R W A A R D E N

G. M U L D E R S
Oostruiïi'Venray L.
TELEF. 75 X bij het Station
Speciale fabriek van de bekende
MULDERS SPAARKOOKKETEL.
Een prachtige buitenmantel, gefabriceerd uit een speciaal soort vuurvast beton, buitenom mooi glad afgewerkt, met een granietkleurig
beton-emaille. Een prachtige oersterke ketel met een even degeljjken binnenketel, uit rood koper vertind prima plaatijzer of aluminium. MULDERS SPAARKOOKKETELS branden niet door, roesten niet en besparen 60% aan
brandstof. Leverbaar als wasch-, veevoeder- en slagerskookketels.
— Ook speciaal voor militaire keukens. Reeds vele geleverd. —
VRAAGT PRIJS

